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Abaixo destacamos as principais medidas de enfrentamento da crise 
do Covid-19 que estão sendo implementadas nas diversas frentes do Poder 
Legislativo e Poder Executivo na esfera Federal, nos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal, bem como nas suas 
respectivas capitais, atualizadas até 22 de maio.

LEGISLATIVO

CÂMARA DOS DEPUTADOS

 ◆ Empréstimos Bancários. O Projeto de Lei Complementar n.° 31/2020 trata da 
suspensão, pelo período que durar a emergência sanitária decorrente do Coro-
navírus, do vencimento das faturas de empréstimos bancários das pequenas  
e micro empresas e dos microempreendedores individuais. 

  Saiba mais

 ◆ Microempreendedor. O Projeto de Lei Complementar n.° 32/2020 aumenta  
o patamar máximo de faturamento bruto anual do microempreendedor indivi-
dual e da empresa de pequeno porte.

  Saiba mais

 ◆ Adiamento das Eleições. O Projeto de Lei n.° 809/2020 dispõe sobre o adia-
mento das eleições de 2020, com o objetivo de incentivar o enfrentamento  
a pandemia do Coronavírus.

  Saiba mais

 ◆ Aumento Abusivo de Preço. O Projeto de Lei n.° 806/2020 prevê crime no 
caso de aumento abusivo e injustificado de preços em caso de crise sanitária 
ou de abastecimento, de calamidade ou de emergência públicas, de estado  
de defesa ou de sítio ou ainda de guerra. 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D3EB644B58143699A57B94ECFFB33593.proposicoesWebExterno1?codteor=1867582&filename=PLP+31/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869737&filename=PLP+32/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869844&filename=PL+809/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869824&filename=PL+806/2020
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 ◆ Metas quantitativas. SUS. O Projeto de Lei n.° 805/2020 suspende por  
120 dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manu-
tenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos presta-
dores de serviço de saúde no âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde. 

  Saiba mais

 ◆ Proteção Tributária. O Projeto de Lei n.° 804/2020 dispõe sobre a proteção 
tributária, previdenciária e assistencial em razão da pandemia relacionada  
ao Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Reflexos Socioeconômicos. O Projeto de Lei n.° 803/2020 estabelece medidas 
de enfrentamento aos reflexos socioeconômicos do agente viral "nCov-2019", 
da família Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Trabalhadores Domésticos. O Projeto de Lei n.° 798/2020 estabelece prote-
ção aos trabalhadores domésticos. 

  Saiba mais

 ◆ Tarifa Social de Energia Elétrica. O Projeto de Lei n.° 797/2020 dispõe sobre 
alterações na Tarifa Social de Energia Elétrica, para os consumidores enqua-
drados na Subclasse Residencial Baixa Renda, prevista na Lei n.° 12.212, de 
20 de janeiro de 2010, durante o estado de calamidade pública decorrente da 
pandemia do Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

  Saiba mais

 ◆ Proteção ao Emprego. O Projeto de Lei n.° 796/2020 institui medidas de pro-
teção ao emprego e ao empregado durante período de emergência de saúde 
pública de importância internacional relacionada ao Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Financiamento Imobiliário. O Projeto de Lei n.° 795/2020 dispõe sobre finan-
ciamento imobiliário de imóveis urbanos – Minha Casa Minha Vida, durante 
período de emergência de saúde pública de importância internacional relacio-
nada ao Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869812&filename=PL+805/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869808&filename=PL+804/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869774&filename=PL+803/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869744&filename=PL+798/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1FD47A1A05307E7EE0749BD7AEF7AFA1.proposicoesWebExterno1?codteor=1869739&filename=PL+797/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869728&filename=PL+796/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869726&filename=PL+795/2020
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 ◆ Delivery. O Projeto de Lei n.° 794/2020 regulamenta os procedimentos a serem 
seguidos nos serviços de entregas à domicílio (delivery) durante o período de 
calamidade pública devido ao Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Vencimento de Pagamentos. O Projeto de Lei n.° 793/2020 prorroga para 
noventa dias após a data prevista o vencimento das obrigações de paga-
mento em pecúnia que venceriam nos noventa dias seguintes ao da publica-
ção desta Lei. 

  Saiba mais

 ◆ Medidas de Enfrentamento. O Projeto de Lei n.° 792/2020 acrescenta os 
incisos IX e X ao Art. 3º da Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas que 
poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019. 

  Saiba mais

 ◆ Comitê Nacional de Justiça e Controle. O Projeto de Lei n.° 791/2020 institui 
o Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e Controle para prevenir ou terminar 
litígios, inclusive os judiciais, relacionados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente da Covid-19.

  Saiba mais

 ◆ Auxílio Financeiro. Bolsa Família. O Projeto de Lei n.° 745/2020 estabelece 
complementação financeira no valor da parcela do benefício do Programa 
Bolsa Família, em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Adicional Insalubridade. O Projeto de Lei n.° 744/2020 trata do pagamento do 
adicional de insalubridade no percentual de 40% a todo trabalhador da saúde 
cujas instituições em que trabalham estejam vinculadas ao atendimento de 
pacientes infectados pelo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Auxílio Financeiro. Trabalhadores. O Projeto de Lei n.° 743/2020 assegura o 
auxílio financeiro básico, emergencial, temporário aos trabalhadores atingidos 
pelo impacto da pandemia do coronavírus na economia brasileira. 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869724&filename=PL+794/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869711&filename=PL+793/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869700&filename=PL+792/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869662&filename=PL+791/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D475C90EF601155EA54AC039BD6AD399.proposicoesWebExterno2?codteor=1867441&filename=PL+745/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867439&filename=PL+744/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867437&filename=PL+743/2020
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 ◆ Medidas Econômicas. O Projeto de Lei n.° 740/2020 define medidas econômi-
cas e sociais visando a mitigação dos efeitos da pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Compensação de Dias. O Projeto de Lei n.° 739/2020 dispõe sobre a com-
pensação de dias parados por razão da epidemia do Coronavírus em finais de 
semana e feriados. 

  Saiba mais

 ◆ Sanções. Defesa do Consumidor. O Projeto de Lei n.° 738/2020 acrescenta 
dispositivo aos arts. 56 e 76 do Código do Consumidor para alterar a sanção 
aplicada às infrações das normas de defesa do consumidor e incluir os casos 
de epidemia, pandemia e calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Produtos Médicos. O Projeto de Lei n.° 734/2020 altera o Código Penal  
Brasileiro para fazer inserir o artigo 268-A para incluir como crime a eleva-
ção de preços de produtos e serviços médicos hospitalares em momentos 
de crise na saúde pública, mais especificamente em épocas de calamidade 
pública, epidemia e pandemia declaradas. Altera o Código de Defesa do 
Consumidor para tornar crime contra o consumidor a elevação de preços.

  Saiba mais

 ◆ Auxílio Financeiro. MEI. O Projeto de Lei n.° 731/2020 autoriza o Poder Exe-
cutivo a conceder auxílio financeiro temporário ao contribuinte MEI segurado 
no Regime Geral da Previdência Social em período de restrição à movimenta-
ção e contato pelo motivo da pandemia Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Trabalhador Informal. O Projeto de Lei n.° 730/2020 autoriza o poder exe-
cutivo a conceder auxílio financeiro temporário ao trabalhador informal em 
período de restrição à movimentação e contato pelo motivo da pandemia 
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Água e Esgoto. O Projeto de Lei n.° 729/2020 autoriza o poder executivo a 
isentar temporariamente do pagamento de serviço de abastecimento de água, 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867425&filename=PL+740/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867419&filename=PL+739/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867413&filename=PL+738/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867394&filename=PL+734/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867324&filename=PL+731/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867322&filename=PL+730/2020
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esgotamento sanitário e fornecimento de energia elétrica ao idoso aposen-
tado e ou segurado pelo BPC e período de restrição à movimentação e contato 
pelo motivo da pandemia Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Interrupção de Serviços Públicos. O Projeto de Lei n.° 728/2020 veda a 
interrupção da prestação de serviços públicos pelo prazo mínimo de 60 
(sessenta dias) a contar da publicação desta lei em decorrência da epidemia 
do Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais

 ◆ Água e Energia. O Projeto de Lei n.° 720/2020 proíbe em todo território nacio-
nal, a suspensão do fornecimento de água e energia, enquanto perdurar a  
pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Crimes. Pandemia. O Projeto de Lei n.° 718/2020 dispõe sobre alteração nos 
arts. 131 e 269 e inclusão do art. 267-A do Código Penal no sentido de se aumen-
tar a repressão de crimes relacionados com a pandemia de Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Saque Emergencial. O Projeto de Lei n.° 714/2020 autoriza o saque emergen-
cial do FGTS em razão da pandemia de Covid-19.

  Saiba mais

 ◆ Crimes de Perigo a Vida ou a Saúde. O Projeto de Lei n.° 711/2020 insti-
tui causas de aumento, até o quádruplo, para os crimes de Perigo para a 
vida ou saúde de outrem, previsto no art. 132 do Código Penal brasileiro, e 
de Infração de medida sanitária preventiva, previsto no art.268 do mesmo 
diploma legal, nas hipóteses em que, respectivamente, a exposição da vida 
ou da saúde de outrem a perigo envolve doença cuja incidência tenha sido 
reconhecida como pandêmica. 

  Saiba mais

 ◆ Profissionais de Saúde. O Projeto de Lei n.° 704/2020 determina que o Poder 
Público Federal deverá implementar medidas de prevenção aos profissionais 
da saúde em relação à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867320&filename=PL+729/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867318&filename=PL+728/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867284&filename=PL+720/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867226&filename=PL+718/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867211&filename=PL+714/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867192&filename=PL+711/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867167&filename=PL+704/2020
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 ◆ Renda Básica Emergencial. O projeto de Lei n.° 698/2020 cria o Programa de 
Renda Básica Emergencial e amplia o prazo de recebimento do seguro-desem-
prego, propõe o tabelamento de preços de equipamentos de proteção indivi-
dual e utilizados para o controle da transmissão do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Limitação de Produtos. O Projeto de Lei n.° 697/2020 trata da limitação 
da quantidade de produtos e equipamentos de proteção individual e de 
higiene essenciais ao combate à epidemia de Coronavírus que podem ser 
adquiridos individualmente. 

  Saiba mais

 ◆ Telemedicina. O Projeto de Lei n.° 696/2020 dispõe sobre o uso da telemedi-
cina durante a crise causada pelo Coronavírus (2019-nCoV). 

  Saiba mais

 ◆ Inadimplência. Serviços Essenciais. O Projeto de Lei n.° 695/2020 proíbe 
a suspensão do fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água 
e esgoto e fornecimento de gás encanado, por inadimplência, enquanto 
durar o estado de emergência em saúde pública em razão da pandemia de  
Coronavírus (Covid-19) no Brasil. 

  Saiba mais

 ◆ Procedimentos Sanitários. O Projeto de Lei n.° 691/2020 estabelece proce-
dimentos sanitários e de saúde a passageiros e tripulações de embarcações 
nacionais e internacionais quando for declarado pandemia pela Organização 
Mundial da Saúde – OMS. 

  Saiba mais

 ◆ Enfrentamento do Coronavírus. O Projeto de Lei n.° 689/2020 prevê novas 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto. 

  Saiba mais

 ◆ Defesa do Consumidor. O Projeto de Lei n.° 688/2020 insere no Código de 
Defesa do Consumidor – o Título VII como disposição transitória, em virtude da 
situação excepcional vivida no país decorrente do Covid-19. 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867139&filename=PL+698/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867134&filename=PL+697/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867127&filename=PL+696/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867125&filename=PL+695/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867110&filename=PL+691/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867096&filename=PL+689/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867090&filename=PL+688/2020
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 ◆ Juros e Multa. O Projeto de Lei n.° 683/2020 estabelece a suspensão de 
cobrança de juros e multas em razão do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Prestação Continuada. O Projeto de Lei n.° 682/2020 trata do benefício de 
prestação continuada temporário durante a pandemia do Covid-19.

  Saiba mais

 ◆ Voos. O Projeto de Lei n.° 678/2020 estabelece regras de prevenção da 
transmissão de vírus causadores de doenças respiratórias em voos no  
território nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Disposições Transitórias. O Projeto de Lei n.° 675/2020 insere disposição 
transitória na Lei 12.414, de 09 de junho de 2011, enquanto durar a pandemia 
do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Exportação de Produtos Médicos. O Projeto de Lei n.° 668/2020 dispõe sobre 
a proibição de exportações de produtos médicos, hospitalares e de higiene 
essenciais ao combate à epidemia de Coronavírus no Brasil.  

  Saiba mais

 ◆ Reserva de Leitos. O Projeto de Lei n.° 667/2020 estipula a reserva de leitos no 
limite de 50% nos hospitais privados para pacientes de Covid-19, assim como 
a internação compulsória de paciente de Covid-19, na ausência de leito em 
hospitais públicos credenciados ao SUS – Sistema Único de Saúde, mediante 
termo de encaminhamento de médico do SUS. 

  Saiba mais

 ◆ Fundo Especial do Financiamento de Campanha. O Projeto de Lei n.° 664/2020 
destina extraordinariamente os recursos do Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha para o enfrentamento da epidemia do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Fundo Partidário. O Projeto de Lei n.° 663/2020 destina os fundos partidário 
e eleitoral ao combate e prevenção da pandemia Covid-19.  

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867025&filename=PL+683/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867019&filename=PL+682/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866996&filename=PL+678/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866990&filename=PL+675/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866934&filename=PL+668/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866919&filename=PL+667/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866904&filename=PL+664/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866899&filename=PL+663/2020
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 ◆ Emergência de Saúde. O Projeto de Lei n.° 662/2020 trata da as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto.

  Saiba mais

 ◆ Proteção do Emprego. O Projeto de Lei n.° 661/2020 institui medidas de pro-
teção ao emprego e ao empregado durante período de emergência de saúde 
pública de importância internacional relacionada ao Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Emprego. O Projeto de Lei n.° 651/2020 trata das medidas de proteção ao 
emprego durante situação de pandemia. 

  Saiba mais

 ◆ Financiamento de Campanha. O Projeto de Lei n.° 649/2020 destina os recur-
sos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o combate, con-
trole e prevenção do agente viral “nCov-2019”, da família Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Saque. FGTS. O Projeto de Lei n.° 647/2020 possibilita o saque do saldo FGTS 
em casos de estado de emergência ou calamidade pública. 

  Saiba mais 

 ◆ Alarma de Doença Contagiosa. O Projeto de Lei n.° 645/2020 tipifica a con-
duta de alarma de doença contagiosa. 

  Saiba mais

 ◆ Saúde. Educação. O Projeto de Lei n.° 565/2020 trata de ações de educação 
em saúde executadas pelos profissionais do Sistema Único de Saúde.

  Saiba mais 

 ◆ Cancelamento de Passagem. O Projeto de Lei n.° 520/2020 impede o cancela-
mento de bilhete de volta pelo não comparecimento no voo de ida, nos termos 
em que especifica. 

  Saiba mais 

 ◆ Empréstimo Compulsório. O Projeto de Lei Complementar n.° 34/2020 insti-
tui o empréstimo compulsório para atender às despesas urgentes causadas 
pela situação de calamidade pública relacionada ao Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866897&filename=PL+662/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866893&filename=PL+661/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866835&filename=PL+651/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866566&filename=PL+649/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866547&filename=PL+647/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866089&filename=PL+645/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1864114&filename=PL+565/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1864114&filename=PL+565/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869953&filename=PLP+34/2020
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 ◆ Financiamentos Imobiliários. O Projeto de Lei Complementar n.° 35/2020 
veda a cobrança por parte das instituições financeiras de dívidas referentes a 
financiamentos imobiliários, empréstimos consignados de aposentados e pen-
sionistas, financiamentos de veículos, financiamentos voltados para micro e 
pequenas empresas, empreendedores individuais e profissionais autônomos.

  Saiba mais

 ◆ Refinanciamento de Dívidas. O Projeto de Lei Complementar n.° 36/2020 
trata da suspensão, por noventa dias, do pagamento da prestação mensal 
nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o 
Distrito Federal.

  Saiba mais

 ◆ Precatórios. O Projeto de Lei n.° 815/2020 trata dos recursos destinados aos 
pagamentos de precatórios e de Requisições de Pequeno Valor (RPV) fede-
rais, em caráter excepcional em função da pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Suspensão do Contrato. O Projeto de Lei n.° 817/2020 institui a suspensão 
de contrato de trabalho em decorrência do Covid-19.

  Saiba mais

 ◆ Linha de Crédito. O Projeto de Lei n.° 819/2020 obriga os bancos públicos e 
privados a criarem linha de crédito especial para financiamento de folha de 
pagamento de hospitais, clínicas e operadoras de planos de saúde.

   Saiba mais

 ◆ Serviços Essenciais. O Projeto de Lei n.° 820/2020 proíbe, pelo período que 
determina, a suspensão na prestação de serviços públicos de energia elé-
trica, telefonia fixa e móvel, água e esgoto e internet.

   Saiba mais

 ◆ Farmácia Solidária. O Projeto de Lei n.° 821/2020 institui o Programa 
Farmácia Solidária para a conscientização, doação, reaproveitamento  
e distribuição de medicamentos para a população e a sua destinação  
final adequada. 

   Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870001&filename=PLP+35/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870038&filename=PLP+36/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869896&filename=PL+815/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869900&filename=PL+817/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869904&filename=PL+819/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869906&filename=PL+820/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869908&filename=PL+821/2020
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 ◆ Álcool em Gel. O Projeto de Lei n.° 822/2020 a concessão de subvenção  
econômica aos produtores de álcool em gel.

   Saiba mais

 ◆ Cobrança de Pagamentos. O Projeto de Lei n.° 823/2020 trata da suspensão 
temporária de cobrança, pagamento, juros e multas incidentes sobre dívi-
das pelo período de 90 dias, em função da pandemia de Coronavírus que 
atingiu o Brasil.

   Saiba mais

 ◆ Alimentação Escolar. O Projeto de Lei n.° 824/2020 autoriza, em caráter 
excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situações 
de emergência ou calamidade pública, a distribuição, aos pais ou responsá-
veis dos estudantes das escolas públicas de educação básica, de gêneros ali-
mentícios adquiridos com recursos desse Programa e a transferência direta 
desses recursos, pela União e pelos entes federados subnacionais, por meio 
de cartão magnético bancário. 

   Saiba mais

 ◆ Água e Luz. O Projeto de Lei n.° 826/2020 suspende pelo período de 
distanciamento social e/ou quarentena, em razão da pandemia do Covid-19, 
o corte de água, luz, telefone. 

  Saiba mais

 ◆ Despejo. O Projeto de Lei n.° 827/2020 suspende pelo período de 90 
(noventa) dias em razão da pandemia do Covid-19, a execução das ordens de 
despejo de locações de imóveis residenciais e comerciais. 

   Saiba mais

 ◆ Medicamentos. O Projeto de Lei n.° 828/2020 autoriza a dispensação de 
medicamentos em supermercados, mercados e estabelecimentos congêne-
res, desde que seguidas todas as exigências regulamentares existentes.

   Saiba mais

 ◆ Tributos Federais. O Projeto de Lei n.° 829/2020 suspende os prazos de 
pagamentos dos tributos federais que especifica durante a pandemia do 
Coronavírus (Covid-19).

   Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869933&filename=PL+822/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869935&filename=PL+823/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869937&filename=PL+824/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869939&filename=PL+826/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869941&filename=PL+827/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869943&filename=PL+828/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869945&filename=PL+829/2020
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 ◆ Serviços Essenciais. O Projeto de Lei n.° 830/2020 acrescenta parágrafo 
único ao art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para dispor que a 
atuação de profissionais de serviços essenciais ao combate epidemias enseje 
o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. 

   Saiba mais

 ◆ Comitê. O Projeto de Lei n.° 832/2020 institui, na forma que disciplina, o Comitê 
Nacional de Articulação das ações de Enfrentamento ao Coronavírus e Monito-
ramento dos casos e dos impactos do Covid-19 em todos os entes federados. 

   Saiba mais

 ◆ Juros. Cartão. O Projeto de Lei n.° 836/2020 suspende a cobrança de juros do 
cartão de crédito e cheque especial em razão da pandemia do Coronavírus. 

   Saiba mais

 ◆ Eleições. O Projeto de Lei n.° 837/2020 Cancela as eleições de 04 de outubro 
de 2020 diante da pandemia do Covid-19 e altera a Lei das Eleições com o fim 
de promover a unificação das eleições municipais e gerais. 

   Saiba mais

 ◆ Proteção Social. O Projeto de Lei n.° 841/2020 institui medidas de proteção 
social em função da crise internacional causada pela pandemia do Coronaví-
rus (Covid-19). 

   Saiba mais

 ◆ Benefícios Previdênciários. O Projeto de Lei n.° 844/2020 estabelece regras 
específicas de concessão imediata de benefícios previdenciários e assisten-
ciais no período de vigência do estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Decreto Legislativo n.° 6, de 2020. 

   Saiba mais

 ◆ Redução Salarial. O Projeto de Lei n.° 847/2020 determina a redução salarial 
em razão da redução das atividades. 

   Saiba mais

 ◆ Medicamentos. Receitas. O Projeto de Lei n.° 848/2020 define que a receita 
de medicamentos terá validade por prazo indeterminado enquanto perdurar 
surtos de pandemia. 

   Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869947&filename=PL+830/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869955&filename=PL+832/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869981&filename=PL+836/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869988&filename=PL+837/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869988&filename=PL+837/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869995&filename=PL+841/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870008&filename=PL+844/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870014&filename=PL+847/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870015&filename=PL+848/2020
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 ◆ Banco 24h. O Projeto de Lei n.° 850/2020 institui a o sistema bancário  
eletrônico 24 horas em casos de pandemias. 

   Saiba mais

 ◆ Carga. O projeto de Lei n.° 851/2020 isenta veículos de carga do pagamento 
de pedágios em períodos de pandemia. 

   Saiba mais

 ◆ Pagamento de Jetons. O Projeto de Lei n.° 852/2020 institui a suspensão do 
pagamento de jetons em casos de pandemia e estado de calamidade pública. 

   Saiba mais

 ◆ Isenção Tributária. O Projeto de Lei n.° 853/2020 institui a isenção tributária 
para insumos médicos em casos de pandemia. 

   Saiba mais

 ◆ Aplicativos de Entrega. O Projeto de Lei n.° 854/2020 institui a isenção tri-
butária para aplicativos de transporte e entrega em casos de pandemia. 

   Saiba mais

 ◆ Energia Elétrica. O Projeto de Lei n.° 855/2020 determina a suspensão da 
cobrança de energia elétrica em períodos de pandemia. 

   Saiba mais

 ◆ Comunicação. O Projeto de Lei n.° 857/2020 institui a limitação aos gastos 
com comunicação em casos de pandemia. 

   Saiba mais

 ◆ Medida Sanitária. O Projeto de Lei n.° 858/2020 aumenta a pena por  
infração de medida sanitária preventiva. 

   Saiba mais

 ◆ Rescisão. O Projeto de Lei n.° 859/2020 amplia o prazo de pagamento  
rescisório em caso de pandemias. 

   Saiba mais

 ◆ Cartão Corporativo. O Projeto de Lei n.° 860/2020 limita os gastos com  
cartão corporativo em casos de pandemia e estado de calamidade pública. 

   Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870016&filename=PL+849/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870016&filename=PL+849/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870019&filename=PL+852/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870020&filename=PL+853/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870020&filename=PL+853/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870021&filename=PL+854/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870022&filename=PL+855/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870024&filename=PL+857/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870025&filename=PL+858/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870026&filename=PL+859/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870027&filename=PL+860/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870027&filename=PL+860/2020
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 ◆ Cobrança de Água. O Projeto de Lei n.° 861/2020 determina a suspensão da 
cobrança e pagamento de água em períodos de pandemia. 

   Saiba mais

 ◆ Bandeiras Tarifárias. O Projeto de Lei n.° 863/2020 a suspensão das bandeiras 
tarifárias nas contas de energia elétrica em casos de pandemia instalada no país. 

   Saiba mais

 ◆ Saúde. O Projeto de Lei n.° 864/2020 trata da liberação imediata do uso de 
materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área da saúde para 
auxiliar no combate à pandemia do Covid-19. 

   Saiba mais

 ◆ Iluminação Pública. O Projeto de Lei Complementar n.° 40/2020 altera o Código 
Tributário Nacional para vedar a cobrança da contribuição para o custeio do 
serviço de iluminação pública das unidades residenciais de beneficiários do 
Programa Bolsa Família, enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública. 

  Saiba mais

 ◆ Isenção Tributária. O Projeto de Lei Complementar n.° 41/2020 concede isen-
ção temporária de tributos federais às Entidades de Assistência Social, em 
decorrência da epidemia de Coronavírus Disease 2019 (Covid-19).

  Saiba mais

 ◆ Leitos. O Projeto de Lei n.° 892/2020 dispõe sobre a integração e unificação 
das informações acerca da quantidade e disponibilidade de leitos ambula-
toriais e para tratamento intensivo componentes dos sistemas de saúde e 
autorizar a requisição de até 20% dos leitos das unidades particulares, por 
parte dos gestores do SUS, em casos de situação de emergência. 

  Saiba mais

 ◆ Aeroportos. O Projeto de Lei n.° 893/2020 altera o Código Brasileiro de Aero-
náutica, dispor sobre a obrigatoriedade de atendimento, pelos operadores 
aeroportuários, de recomendações técnicas expedidas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa); e a Lei Coronavírus 2019, para dispor sobre 
a instalação de dispositivos para medição de temperatura depassageiros 
emaeroportosdomésticos e internacionais. 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870028&filename=PL+861/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870051&filename=PL+863/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870051&filename=PL+863/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870052&filename=PL+864/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870123&filename=PLP+40/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870143&filename=PLP+41/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870112&filename=PL+892/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870170&filename=PL+893/2020
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 ◆ Empréstimo Pessoal. O Projeto de Lei n.° 894/2020 determina a disponibili-
zação de linhas de empréstimo pessoal, no valor correspondente a até vinte 
salários mínimos, a quem comprovar o exercício da atividade profissional  
de taxistas. 

  Saiba mais

 ◆ Imposto de Renda. O Projeto de Lei n.° 895/2020 isenta do pagamento do 
Imposto de Renda os trabalhadores envolvidos no enfrentamento ao Coro-
navírus (Covid-19) e em outras situações de Calamidade Pública decretados 
pelo Governo Federal. 

  Saiba mais

 ◆ Aumento Abusivo. O Projeto de Lei n.° 896/2020 estabelece medicas abu-
sivas a elevação dos preços dos medicamentos e suprimentos em casos de 
pandemias, epidemias ou estado de Calamidade Pública. 

  Saiba mais

 ◆ Cofins-Importação. O Projeto de Lei n.° 897/2020 majora as alíquotas da Cofins e 
da Cofins-Importação incidentes sobre operações de venda no mercado interno 
e de importação de bebidas alcoólicas e cigarros; e destina recursos para ações 
de saúde relacionadas à prevenção ou ao tratamento de doenças decorrentes 
do consumo de bebidas alcoólicas e cigarros e no combate a pandemias. 

  Saiba mais

 ◆ Licitação. O Projeto de Lei n.° 898/2020 prevê a dispensa de licitação nos 
casos de pandemias. 

  Saiba mais

 ◆ Energia Elétrica. O Projeto de Lei n.° 899/2020 proíbe o corte de Energia 
Elétrica e o fornecimento de água em casos de inadimplemento do consu-
midor, enquanto perdurar o estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Seguro Emergencial de Renda. O Projeto de Lei n.° 904/2020 institui o 
Seguro Emergencial de Renda enquanto perdurar o estado de emergência 
de saúde internacional. 

  Saiba mais

 ◆ Fornecimento de Água. O Projeto de Lei n.° 903/2020 dispõe sobre a sus-
pensão no corte de fornecimento de água, energia e gás até 31/12/2020. 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870116&filename=PL+894/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870118&filename=PL+895/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870119&filename=PL+896/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870120&filename=PL+897/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870121&filename=PL+898/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870122&filename=PL+899/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870129&filename=PL+904/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870128&filename=PL+903/2020
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 ◆ Atividades Econômicas da Saúde. O Projeto de Lei n.° 906/2020 dispõe 
sobre o desenvolvimento das atividades econômicas da área de saúde sem a 
necessidade de atos públicos de liberação prévia. 

  Saiba mais

 ◆ Cursos Técnicos. O Projeto de Lei n.° 907/2020 dispõe sobre atividades 
complementares de cursos técnicos, tecnológicos e superiores em casos de 
estado de calamidade pública e epidemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Teletrabalho. O Projeto de Lei n.° 908/2020 insere na CLT a previsão de que 
o trabalhador atue na modalidade de teletrabalho quando tiver de cumprir 
isolamento social por quaisquer doenças ou vírus.

  Saiba mais

 ◆ Seguro Desemprego Extraordinário. O Projeto de Lei n.° 910/2020 insere 
dispositivos na Lei n.° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 para instituir o Seguro 
Desemprego Extraordinário enquanto perdurar o estado de emergência de 
saúde internacional. 

  Saiba mais

 ◆ Interrupção de Serviços. O Projeto de Lei n.° 912/2020 proíbe, por 120 (cento 
e vinte) dias, interrupção de serviços considerados essenciais, por motivo 
de inadimplência, em decorrência da calamidade pública ocasionada pela 
pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Estado de Emergência. Municípios. O Projeto de Lei n.° 913/2020 estabelece 
mecanismos de apoio da União aos Municípios enquanto perdurar o estado 
de emergência de saúde internacional. 

  Saiba mais

 ◆ Imposto sobre Grandes Fortunas. O Projeto de Lei n.° 924/2020 institui o 
Imposto sobre Grandes Fortuna a ser destinado exclusivamente ao combate 
da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Seguro Emergencial de Renda. O Projeto de Lei n.° 926/2020 cria o Seguro 
Emergencial de Renda às pessoas em situação de vulnerabilidade social  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870131&filename=PL+906/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870132&filename=PL+907/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870134&filename=PL+908/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870136&filename=PL+910/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870138&filename=PL+912/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870142&filename=PL+913/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870163&filename=PL+924/2020
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e econômica que especifica, em decorrência do estado de emergência inter-
nacional pelo novo Coronavírus, identificado como SARS-CoV-2. 

  Saiba mais

 ◆ Medidas Trabalhistas. O Projeto de Lei n.° 927/2020 dispõe sobre adoção de 
medidas temporárias em matéria trabalhista, em razão da conjuntura que 
envolve a pandemia relativa ao novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Medicamentos Populares. O Projeto de Lei n.° 928/2020 desburocratiza a 
retirada de medicamentos populares durante situação de pandemia, epide-
mia ou calamidade. 

  Saiba mais

 ◆ Pedágio. O Projeto de Lei n.° 930/2020 prevê a isenção da cobrança de pedá-
gio para os veículos de transporte de cargas, em todo território nacional, 
durante o período de distanciamento social e/ou quarentena, em razão da 
pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Domésticas. O Projeto de Lei n.° 931/2020 institui a obrigatoriedade de 
dispensa das trabalhadoras domésticas e diaristas em caso de estado de 
calamidade pública e emergência declarada sem prejuízo da remuneração 
mensal, bem como de todos os direitos trabalhistas e previdenciários. 

  Saiba mais

 ◆ Serviços Essenciais. O Projeto de Lei n.° 932/2020 o funcionamento dos  
serviços essenciais enquanto durar as medidas de enfrentamento da emer-
gência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ FGTS. O Projeto de Lei n.° 933/2020 dispõe sobre a possibilidade de movimenta-
ção da conta vinculada do FGTS, enquanto durar as medidas de enfrentamento 
da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Turismo e Entretenimento. O Projeto de Lei n.° 934/2020 trata de medidas 
emergenciais para os setores cultural, do turismo e do entretenimento 
brasileiros em razão da pandemia da Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870165&filename=PL+926/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870166&filename=PL+927/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870171&filename=PL+928/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870178&filename=PL+930/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870180&filename=PL+931/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870181&filename=PL+932/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870182&filename=PL+933/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870183&filename=PL+934/2020
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 ◆ Seguros. Emergência de Saúde. O Projeto de Lei n.° 935/2020 regula o Pro-
grama do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), e dá outras providências, enquanto durar as medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus 
(Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Imóveis Urbanos. O Projeto de Lei n.° 936/2020 trata das locações dos 
imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, enquanto durar as 
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Regime Emergencial de Pagamento. O Projeto de Lei n.° 937/2020 trata da 
instituição de regime emergencial de pagamento diferido para os tributos 
federais devidos por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte incluídas 
no Simples Nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Certificados de Crédito Bancário. O Projeto de Lei n.° 939/2020 autoriza o 
Poder Executivo a comprar, através do BNDES, da Caixa Econômica Fede-
ral, do Banco do Brasil e do Banco Central do Brasil certificados de crédito  
bancário (CCB) emitidos por instituições financeiras autorizadas a operar no 
Brasil lastreados em contratos de crédito e financiamento concedidos a pes-
soas jurídicas atuantes nos setores comercial, industrial e de serviços com 
receita bruta anual média apurada em 2018 e 2019 de até R$ 60.000.000,00 
(sessenta milhões de reais) com taxa de juros fixada nos valores da taxa 
básica Selic, carência mínima de 6 meses apara início das amortizações,  
e prazo mínimo de 18 meses para amortização. 

  Saiba mais

 ◆ CSLL. Saúde. O Projeto de Lei n.° 940/2020 eleva a alíquota da Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL em relação às pessoas jurídicas de Segu-
ros Privados e de Capitalização e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 
1º do art. 1º da Lei Complementar n.° 105/2001, em caráter temporário com 
reversão integral, no ano de 2020, dos recursos para programas de renda 
mínima e saúde.

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870184&filename=PL+935/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870185&filename=PL+936/2020
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 ◆ FUST. O Projeto de Lei n.° 941/2020 altera as Leis n.° 9.998/2000, e  n.° 9.472/1997, 
destinando recursos do FUST para ações de emergência em saúde pública.

  Saiba mais

 ◆ Leilão Reverso. O Projeto de Lei Complementar n.° 48/2020 institui o meca-
nismo de leilão reverso para a destinação de recursos adicionais às Insti-
tuições Financeiras para realização de renegociação de dívidas com clientes 
Pessoa Jurídica e Pessoa Física.

  Saiba mais

 ◆ Empréstimo Compulsório. Grandes Fortunas. O Projeto de Lei Complementar 
n.° 49/2020 institui empréstimo compulsório sobre grandes fortunas para 
enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo n.° 06/ 2020, e da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Fundo de Campanhas. O Projeto de Lei n.° 983/2020 autoriza o Poder Exe-
cutivo a destinar todos os recursos do Fundo Especial de Financiamento de 
Campanhas para ações voltadas ao enfrentamento de crise na saúde pública 
e na economia. 

  Saiba mais

 ◆ Profissionais de Saúde. Transporte. O Projeto de Lei n.° 984/2020 dispõe 
sobre medidas excepcionais a serem adotadas durante as situações de 
emergência pública de que trata a Lei n.° 13.979/2020, relativas a suspensão 
da cobrança para os profissionais de saúde pública de tarifas de transporte 
público coletivo de passageiros, em todas as suas modalidades, operados por 
empresas públicas ou privadas. 

  Saiba mais

 ◆ Obrigações Contábeis. O Projeto de Lei n.° 985/2020 dispõe sobre medidas 
excepcionais a serem adotadas durante as situações de emergência pública 
de que trata a Lei n.° 13.979/2020, relativas ao prazo de apresentação das 
obrigações acessórias contábeis e fiscais, bem como, procedimentos relati-
vos a cobrança de multas e juros por atraso de pagamento das obrigações 
fiscais e financeiras a que se refere. 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870190&filename=PL+941/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870360&filename=PLP+48/2020
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https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870322&filename=PL+983/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870328&filename=PL+984/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870329&filename=PL+985/2020
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 ◆ Antecipação de Feriados. O Projeto de Lei n.° 986/2020 dispõe sobre a ante-
cipação da comemoração de feriados em casos de estado de calamidade 
pública e epidemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimos Consignados. O Projeto de Lei n.° 987/2020 dispõe sobre a suspen-
são dos descontos nos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações 
ou benefícios de valores referentes a empréstimos consignados contratados 
por empregados, aposentados, pensionistas e servidores públicos. 

  Saiba mais

 ◆ Setor Hoteleiro. O Projeto de Lei n.° 989/2020 determina que os hotéis, 
pousadas e assemelhados, destinem 30% (trinta por cento) de suas vagas a 
moradores em situação de rua e pessoas que estejam em moradias coletivas, 
tipo albergues durante o estado de calamidade pública decretado. 

  Saiba mais

 ◆ Pedágio. O Projeto de Lei n.° 990/2020 suspende a cobrança de pedágio 
para caminhões que transportam produtos e equipamentos médicos, inclu-
sive medicamentos e reduz em 50% para os demais caminhões nas estra-
das federais. 

  Saiba mais

 ◆ Serviços Essenciais. O Projeto de Lei n.° 994/2020 dispõe sobre a garantia e 
direito público e gratuito ao fornecimento de energia elétrica, água potável e 
gás de cozinha enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública. 

  Saiba mais

 ◆ Juros. O Projeto de Lei n.° 995/2020 proíbe a incidência de juros remune-
ratórios, moratórios, multa e quaisquer outros encargos bancários sobre  
o valor utilizado do cheque especial e do saldo devedor da fatura de car-
tão de crédito concedidos por instituições financeiras, até 60 dias após o 
encerramento da calamidade pública decretada pelo Congresso Nacional em 
decorrência da pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Fundo Eleitoral. O Projeto de Lei n.° 1.002/2020 destina integralmente o 
montante de R$ 2.034.954.824,00 (dois bilhões, trinta e quatro milhões, 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870333&filename=PL+986/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870333&filename=PL+986/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870338&filename=PL+989/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870339&filename=PL+990/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870343&filename=PL+994/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870349&filename=PL+995/2020
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novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais) alo-
cados no orçamento geral da União de 2020, como Fundo Eleitoral, para o 
Ministério da Saúde investir integralmente nas ações de enfrentamento dos 
efeitos da pandemia por Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ IPI. Veículos. O Projeto de Lei n.° 1.004/2020 isenta do Imposto de Produtos 
Industrializados — IPI as aquisições de veículos automotores e aeromédicos 
utilizados na prestação de serviços de saúde, durante o Estado de Calami-
dade Pública. 

  Saiba mais

 ◆ Trabalho. O Projeto de Lei n.° 1009/2020 prevê a interrupção temporária 
do contrato de trabalho, com devida compensação financeira ao empregado, 
durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do 
Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais

 ◆ IPI. O Projeto de Lei n.° 1.131/2020 concede isenção do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados – IPI, aos itens de limpeza pessoal durante o período de 
vigência do Decreto Legislativo n.° 6/2020.

  Saiba mais

 ◆ Cobrança de Cartão de Crédito. O Projeto de Lei n.° 1.133/2020 determina 
que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcio-
nar pelo Banco Central do Brasil suspendam, durante noventa dias contados 
a partir de 20/3/2020, a cobrança das obrigações devidas em 20/3/2020 
e durante o período da suspensão, relacionadas com faturas de cartão de  
crédito e cheque especial, mantidos os limites então existentes, e incida ape-
nas a taxa Selic durante o período de suspensão, ao final do qual o saldo 
devedor resultante seja parcelado em doze vezes, como medida extraordiná-
ria em razão do enfrentamento da crise do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Motoristas. Aplicativo. O Projeto de Lei n.° 1.136/2020 estabelece medidas 
para garantia de renda aos motoristas de veículos particulares por aplicativos 
de celular. 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870361&filename=PL+1002/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870363&filename=PL+1004/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870380&filename=PL+1009/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871056&filename=PL+1131/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871060&filename=PL+1133/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871068&filename=PL+1136/2020
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 ◆ Manutenção de Emprego. Tributos Federais. O Projeto de Lei n.° 1.143/2020 
institui o Programa Emergencial de Manutenção dos Postos de Trabalho, que 
dispõe sobre a suspensão da exigibilidade de tributos federais por tempo 
determinado, bem como o parcelamento do débito tributário respectivo, 
tendo em vista os efeitos da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Financiamento Imobiliário. O Projeto de Lei n.° 1.148/2020 trata da suspen-
são do pagamento das parcelas dos financiamentos imobiliários de que tra-
tam as Leis n.° 9.514/1997, e n.° 11.977/2009, durante o estado de calamidade 
pública aprovado pelo Decreto Legislativo n.° 6/2020. 

  Saiba mais

 ◆ Débitos Tributários. O Projeto de Lei n.° 1.149/2020 dispensa as pessoas 
físicas e jurídicas do pagamento dos parcelamentos de débitos tributários 
enquanto vigorar o estado de calamidade pública instituído pelo Decreto 
Legislativo n.° 6/2020. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimo Consignado. O Projeto de Lei n.° 1.154/2020 dispõe a suspen-
são do desconto salarial de empréstimo consignado em folha de pagamento 
durante o estado de emergência pública de que trata a Lei n.° 13.979/2020. 

  Saiba mais

 ◆ Cobrança de Dívidas. O Projeto de Lei n.° 1.157/2020 estabelece a suspensão 
da cobrança de dívidas financeiras, assim como a incidência de juros, multas 
e demais taxas, por parte de instituições financeiras de qualquer natureza, 
sobre pessoa física, durante a vigência de estado de calamidade pública.

  Saiba mais

 ◆ Empréstimos Consignados. O Projeto de Lei n.° 1.160/2020 altera a Lei 
10.820/2003, para dispor sobre as condições gerais de pagamento de emprésti-
mos consignados, após a decretação do estado de calamidade pública nacional.

  Saiba mais

 ◆ Transferência Bancária. O Projeto de Lei n.° 1.175/2020 dispõe sobre a 
proibição de cobrança de tarifa de transferência bancária, nas circunstâncias 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871097&filename=PL+1143/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871107&filename=PL+1148/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871109&filename=PL+1149/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871118&filename=PL+1154/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871124&filename=PL+1157/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871130&filename=PL+1160/2020
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que especifica, enquanto perdurarem as medidas emergenciais de 
enfrentamento à pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Isenção de Impostos. O Projeto de Lei 1.176/2020 dispõe sobre a isenção 
total de impostos nos itens que especifica, durante o estado de emergência 
sanitária em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Negativação. O Projeto de Lei n.° 1.181/2020 proíbe por 12 meses as institui-
ções financeiras e de proteção ao crédito de negativar pessoa física e jurídica 
inadimplente com o pagamento de obrigação contratual vencida no período de 
calamidade pública decretada no Brasil em decorrência da pandemia Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Transporte de Cargas. O Projeto de Lei n.° 1.214/2020 suspende tempo-
rariamente a cobrança de pedágio do transporte de cargas nas rodovias 
federais durante a vigência da calamidade de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Cancelamento de Passagens. O Projeto de Lei n.° 1.234/2020 altera a Lei 
n.º 7.565/1986, para vedar cobrança de taxas, multas ou afins nos casos de 
cancelamento de passagens aéreas ou terrestres em época de pandemias 
decretas pela Organização Mundial da Saúde – OMS. 

  Saiba mais

 ◆ Quebra de Fidelidade. O Projeto de Lei n.° 1.231/2020 impede a cobrança 
de multa por quebra de fidelidade contratual junto às prestadoras de seviço  
de telefonia fixa, movel e TV, enquanto durar qualquer pandemia declarada 
pela Organização Mundial da Saude – OMS. 

  Saiba mais

 ◆ Proteção da População. O Projeto de Lei n.° 1.241/2020 dispõe sobre medidas de 
proteção a população brasileira durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871217&filename=PL+1175/2020
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 ◆ Despejo. O Projeto de Lei n.° 1.246/2020 suspende a decretação ou o cum-
primento, se tiverem sido decretadas, de ordens judiciais de despejo de loca-
tários de imóveis urbanos locados sob a regência da Lei n.° 8.245/1991, por 
motivo de falta de pagamento de aluguel e demais encargos contratuais 
e legais devidos enquanto perdurar o estado de calamidade pública ou de 
emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019 da doença Covid-19.  

  Saiba mais

 ◆ Empréstimos. O Projeto de Lei n.° 1.257/2020 acrescenta o artigo 6º-C à  
Lei 10.820/2003 para suspender as parcelas dos empréstimos feitos com 
base naquela lei enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido 
e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆  Empréstimos Consignados. Cobrança. O Projeto de Lei n.° 1.259/2020 
dispõe sobre medidas excepcionais a serem adotadas durante as situações 
de emergência pública, referente a suspensão da cobrança de empréstimos 
consignados, financiamentos habitacionais e de veículos. 

  Saiba mais

 ◆ Tarifas de Saneamento Básico. O Projeto de Lei n.° 1.270/2020 impede reajuste 
de tarifas de saneamento básico e suspensão do fornecimento dos serviços aos 
consumidores inadimplentes em casos de decretação de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Planos de Saúde. O Projeto de Lei n.° 1.288/2020 determina que durante o 
período de calamidade pública os planos de saúde não sejam suspensos ou 
rescindidos por falta de pagamento. 

  Saiba mais

 ◆ Intervenção na Propriedade. O projeto de Lei n.° 1.285/2020 trata das medi-
das de intervenção na propriedade e atuação no domínio econômico para 
assegurar o fornecimento de bens e serviços essenciais durante a emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 

  Saiba mais

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871554
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871602
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http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871906
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 ◆ Pedágio. Cargas. O Projeto de Lei n.° 1.286/2020 dispõe sobre a isenção de 
cobrança de pedágio rodoviário para os veículos de transporte de carga, 
profissionais de saúde e da segurança pública em todo território nacional, 
durante 90 dias ou enquanto perdurar a pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimos. Beneficiários do INSS. O Projeto de Lei n.° 1.290/2020 altera 
a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus responsável pelo surto de 2019 e acresce dispositivo que sus-
pende a cobrança de empréstimos constituídos por beneficiários do INSS, 
durante a vigência da calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Medicamentos. O Projeto de Lei n.° 1.293/2020 suspende o reajuste de medi-
camentos no Brasil enquanto persistir à emergência de saúde pública de 
importância internacional em decorrência da Infecção Humana pelo Corona-
vírus (Covid19). 

  Saiba mais

 ◆ Cargas. O Projeto de Lei n.° 1.295/2020 dispõe sobre garantias aos transpor-
tadores de cargas destinada ao abastecimento da população, em períodos 
de emergência ou calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Financiamento. SUS. O projeto de Lei n.° 1.299/2020 define mecanismo de 
financiamento específico, fortalecimento da rede SUS e medidas emergen-
ciais para o enfrentamento de pandemias e calamidades em saúde pública 
junto aos povos indígenas no Brasil. 

  Saiba mais

 ◆ Imposto de Renda. Destinação. O Projeto de Lei n.° 1.300/2020 permite que 
os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, possam destinar recursos do 
Imposto de Renda ao Ministério da Saúde para o enfrentamento da emer-
gência em saúde pública de importância internacional (ESPIN) decorrente do 
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871908
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 ◆ Consumidor. O Projeto de Lei n.° 1.308/2020 dispõe sobre a proibição de 
inscrição do nome do consumidor no SPC e SERASA durante período de 
calamidade pública decretada pelo governo federal em razão da pandemia  
do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Dissolução Contratual. Imóveis. O Projeto de Lei n.° 1.312/2020 prevê, como 
medidas alternativas à dissolução de contratos de locação de imóvel não 
residencial urbano, na constância do estado de calamidade pública reconhe-
cido pelo Congresso Nacional, em decorrência da pandemia internacional 
ocasionada pela infecção humana pelo Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19),  
a possibilidade de redução do valor dos respectivos aluguéis em cinquenta 
por cento, ou, alternativamente, a possibilidade de que os aluguéis deixem 
de ser cobrados, pelo prazo mínimo de três meses. 

  Saiba mais

 ◆ Tributos Federais. O Projeto de Lei n.° 1.313/2020 prorroga os prazos de 
pagamento dos tributos federais que especifica, durante o estado de cala-
midade pública reconhecido pelo Congresso Nacional, em decorrência da 
pandemia internacional ocasionada pela infecção humana pelo coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Vale Refeição. O Projeto de Lei n.° 1.314/2020 dispõe sobre o pagamento 
em pecúnia do auxílio alimentação, limita as empresas emissoras de cartão 
vale-alimentação e vale-refeição a cobrança de taxa única de no máximo 3% 
sobre o valor da venda a ser retida dos estabelecimentos comerciais creden-
ciados e dá outras providencias, em virtude dos efeitos econômicos gerados 
pela pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ IGF. O Projeto de Lei n.° 1.315/2020 institui o Imposto sobre Grandes Fortu-
nas, de forma emergencial destinado exclusivamente ao combate da pande-
mia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Planos de Saúde. O Projeto de Lei n.° 1.317/2020 dispor sobre regras de 
atendimento das operadoras de planos de saúde durante períodos de cala-
midade pública. 

  Saiba mais
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 ◆ Inadimplência Plano de Saúde. O Projeto de Lei n.° 1.318/2020 suspende  
o corte de plano de saúde por inadimplência durante o Estado de Emergência 
de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarado em razão da 
pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Licença Compulsória. O Projeto de Lei n.° 1.320/2020 trata da licença compul-
sória nos casos de emergência nacional decorrentes de declaração de emergên-
cia de saúde pública de importância nacional ou de importância internacional. 

  Saiba mais

 ◆ Apoio à Empresas. O Projeto de Lei n.° 1.323/2020 institui o Programa  
Emergencial de apoio às empresas em decorrência do estado de emergência 
internacional em razão do novo Coronavírus, com o objetivo de garantir a 
proteção ao emprego das empresas alcançadas por medidas de suspensão 
total ou de redução significativa de suas atividades. 

  Saiba mais

 ◆ Giro e Emprego. O Projeto de Lei n.° 13.21/2020 cria a Linha de Garantia de 
Capital de Giro e Emprego (LGCGE) a fim de assegurar condições de enfrenta-
mento da crise financeira e a queda abrupta do nível de atividade econômica, 
no curso de estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ SIAPC/PAD. O Projeto de Lei n.° 1.325/2020 inclui o § 2º, no art. 65 da  
Lei Complementar n.° 101, de 4 de maio de 2000, a fim de que, seja deter-
minada a suspensão do prazo de entrega do SIAPC/PAD – Sistema de Infor-
mações para Auditoria e Prestação de Contas e todas as demais obrigações 
correlatas, em razão do estado de emergência internacional pelo novo coro-
navírus, identificado como SARS-CoV-2. 

  Saiba mais

 ◆ Gás de Cozinha. O Projeto de Lei n.° 1.339/2020 reduz as alíquotas sobre gás 
de cozinha e combustíveis durante o estado de calamidade pública. 

  Saiba mais
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 ◆ Normas. Direito Privado. O Projeto de Lei n.° 1.338/2020 determina que ape-
sar do estado de calamidade pública, as normas relativas ao Direito Privado,  
as normas vigentes atingidas pelo decreto, não perderão sua eficácia, não serão 
revogadas ou alteradas, apenas suspensas enquanto durar o referido decreto. 

  Saiba mais

 ◆ Gás. Redução de Preço. O Projeto de Lei n.° 1.341/2020 dispõe sobre a redu-
ção em 50% do valor do botijão de gás para famílias de baixa renda, desem-
pregados, micro e pequenas empresas, hospitais públicos e instituições de 
saúde filantrópicas, durante o estado de emergência sanitária em decorrên-
cia da pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ CSLL. Alíquota Fixa. O Projeto de Lei n.° 1.349/2020 dispõe sobre ações, 
medidas e diretrizes acerca do enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) a 
partir da adoção de uma alíquota extra de Contribuição sobre Lucro Líquido 
das Instituições Financeiras. 

  Saiba mais

 ◆ Microempresas. O Projeto de Lei n.° 1.344/2020 dispõe sobre ações, medi-
das e diretrizes acerca do enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), esta-
belecendo medidas de apoio às microempresas, aos microempreendedores 
individuais e profissionais de aplicativos de entregas e transporte. 

  Saiba mais

 ◆ Serviços. Cobrança. O Projeto de Lei n.° 1.343/2020 dispõe sobre ações, 
medidas e diretrizes acerca do enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) no 
intuito de adequar as cobranças por serviços públicos e privados destinados 
às pessoas de baixa renda. 

  Saiba mais

 ◆ Medidas Econômico-Sociais. O Projeto de Lei n.° 1.353/2020 propõe medidas 
para o enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes 
da pandemia do Coronavírus. 

  Saiba mais
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 ◆ Suspensão de Contrato. Redução de Salários. O Projeto de Lei n.° 1.366/2020 
altera a Consolidação das Leis do Trabalho, para acrescentar a possibilidade 
de suspensão do contrato de trabalho e de redução da jornada e de salário 
pelos empregadores durante o período de enfrentamento do estado de cala-
midade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Ação de despejo. O Projeto de Lei n.° 1.367/2020 altera os termos da Lei 
n° 8.245 de 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato), relativamente à sus-
pensão da propositura de Ações de Despejo em face de inadimplência em 
contratos de locação durante o período de enfrentamento do estado de cala-
midade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Proteção do Emprego. O Projeto de Lei n.° 1.370/2020 institui o Programa 
Emergencial de Proteção ao Emprego e às Empresas em decorrência do 
estado de emergência internacional pelo novo coronavírus, identificado 
como SARS-CoV-2, com o objetivo de garantir a proteção ao emprego, e cria 
a Linha de Garantia de Capital de Giro e Emprego (LGCGE) a fim de assegurar 
condições de enfrentamento da crise financeira e queda abrupta do nível de 
atividade econômica, no curso de estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Protesto Extrajudicial. O Projeto de Lei n.° 1.376/2020 suspende a lavratura 
e o registro de protesto extrajudicial de títulos e outros documentos de dívida 
de que trata a Lei n.° 9.492/1997, enquanto perdurar o estado de calamidade. 

  Saiba mais

 ◆ Franquia de Dados. O Projeto de Lei n.° 1.377/2020 dispõe sobre a liberação 
da franquia de dados de telefonia celular para todos os usuários em situa-
ções de calamidade pública ou de pandemias. 

  Saiba mais

 ◆ PIS/PASEP. O Projeto de Lei n.° 1.392/2020 reduz as alíquotas do PIS/
PASEP e da COFINS incidentes na importação e na comercialização do mer-
cado interno dos bens relacionados ao combate à pandemia do Coronavírus 
(Covid-19). 

  Saiba mais
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 ◆ Taxas de Juros. O Projeto de Lei n.° 1.395/2020 estabelece que a taxa de juros 
cobrada pelos bancos e instituições financeiras em financiamentos, cartão de 
credito e cheque especial, não podem superar a taxa Selic estabelecida pelo 
Banco Central durante o período em que durar o estado de calamidade, nas 
modalidades de pessoa física ou jurídica. 

  Saiba mais

 ◆ Insolvência. O Projeto de Lei n.° 1.397/2020 institui medidas de caráter emer-
gencial destinadas a prevenir a crise econômico-financeira do agente econô-
mico, seja ele pessoa natural ou jurídica que exerça ou tenha por objeto o 
exercício de atividade econômica em nome próprio, independentemente de 
inscrição ou da natureza empresária de sua atividade. 

  Saiba mais

 ◆ Crédito Rotativo. O Projeto de Lei n.° 1.400/2020 dispõe sobre a prorro-
gação automática do pagamento de dívidas de crédito rotativo contraídas 
com a utilização de instrumentos de pagamento por três meses, sempre que 
decretado estado de calamidade pública, com redução nas taxas de juros 
para a taxa básica da economia ou menor. 

  Saiba mais

 ◆ Prorrogação de Empréstimos. O Projeto de Lei n.° 1.401/2020 dispõe sobre 
a prorrogação dos empréstimos ou financiamento bancários contratados 
por pessoas físicas ou jurídicas prejudicadas pelas medidas sanitárias para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente da pandemia provocada pelo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Abatimento no Aluguel. O Projeto de Lei n.° 1.432/2020 faculta aos locatários 
de imóveis comerciais o direito de requerer abatimento no valor da locação, 
proporcional ao número de dias em que houver redução ou interrupção das 
atividades comerciais por força das medidas de isolamento e quarentena. 

  Saiba mais

 ◆ Rescisão. Contratos de Saúde. O Projeto de Lei n.° 1.424/2020 proíbe a res-
cisão de contratos de planos de saúde durante endemias ou pandemias de 
grandes proporções. 

  Saiba mais
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 ◆ Pagamento de Empréstimos Consignados. O Projeto de Lei n.° 1.428/2020 
dispõe sobre as condições gerais de pagamento de empréstimos consigna-
dos, após a decretação do estado de calamidade pública nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Instituições Financeiras. O Projeto de Lei n.° 1.433/2020 permite que, excep-
cionalmente e enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhe-
cido pelo Congresso Nacional, o Banco Central do Brasil determine que os 
montantes que as instituições financeiras deixaram de recolher, em decor-
rência da redução de alíquotas do depósito compulsório, uma das medidas 
de enfrentamento à pandemia do coronavírus tomadas por aquela entidade, 
sejam integralmente destinados ao crédito. 

  Saiba mais

 ◆ Financiamentos e Empréstimos. Anistia. O Projeto de Lei n.° 1.435/2020 
prevê a anistia das parcelas de financiamentos e empréstimos de pessoas 
físicas que recebam até três salários mínimos em caso de pandemia reconhe-
cida pela Organização Mundial de Saúde – OMS. 

  Saiba mais

 ◆ Seguro de Vida. O Projeto de Lei n.° 1.440/2020 institui o Código Civil, para 
incluir nas coberturas de seguros de vida, os eventos decorrentes de epide-
mias ou pandemias, ainda que declaradas por autoridades competentes. 

  Saiba mais

 ◆ Planos de Saúde. Reajuste. O Projeto de Lei n.° 1.443/2020 proíbe reajustes 
de planos de saúde durante a emergência sanitária do Coronavírus e vedar a 
negativa de atendimento no caso de inadimplência. 

  Saiba mais

 ◆ Aquisição de Equipamentos. O Projeto de Lei n.° 1.445/2020 reconhece 
a aquisição de insumos básicos de proteção contra o Coronavírus SARS- 
CoV-2 (Covid-19) ou a aquisição de equipamentos médico-hospitalares para  
o enfrentamento à pandemia do Coronavírus, no contexto do estado de calami-
dade pública reconhecido pelo Congresso Nacional, a preços de mercado e nas 
hipóteses de máxima urgência, devidamente comprovada, como casos excep-
cionais, para efeito de possibilitar o pagamento por meio de adiantamento. 

  Saiba mais
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 ◆ Operações de Crédito. BNDES. O Projeto de Lei n.° 1.457/2020 disciplina as 
operações de crédito a serem celebradas com o BNDES – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, como forma de mitigar os impactos da 
crise instaurada em razão do Covid-19 perante os grandes empregadores. 

  Saiba mais

 ◆ Regime Fiscal Extraordinário. A Proposta de Emenda à Constituição n.° 
10/2020 institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações 
para enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente de pandemia 
internacional. 

  Saiba mais

 ◆ Imóveis Comerciais. O Projeto de Lei n.° 1.461/2020 faculta aos locatários 
de imóveis comerciais o direito de requerer abatimento no valor da locação, 
proporcional ao número de dias em que houver redução ou interrupção das 
atividades comerciais por força das medidas de isolamento e quarentena. 

  Saiba mais

 ◆ Caminhoneiros. O Projeto de Lei n.° 1.466/2020 isenta caminhoneiros do 
pagamento de pedágio em rodovias, durante o período de calamidade pública 
causada pelo combate ao vírus Covid-19, em todo o território nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Obrigações Acessórias. O Projeto de Lei n.° 1.471/2020 dispõe sobre medidas 
excepcionais a serem adotadas durante as situações de emergência pública 
de que trata a Lei n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, relativas ao prazo de 
apresentação das obrigações acessórias contábeis e fiscais, bem como, pro-
cedimentos relativos a cobrança de multas e juros por atraso de pagamento 
das obrigações fiscais e financeiras a que se refere.

  Saiba mais

 ◆ Seguros de Saúde. O Projeto de Lei n.° 1.474/2020 assegura o direito  
à continuação no plano de saúde para quem for demitido durante o estado 
de calamidade. 

  Saiba mais
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 ◆ Rescisão. Contratos de Saúde. O Projeto de Lei n.° 1.477/2020 veda a  
rescisão de contratos de planos de saúde motivada por inadimplência durante 
estados de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimos Pessoais. O Projeto de Lei n.° 1.481/2020 trata da suspensão 
da cobrança de empréstimos pessoais, consignados, financiamento imobili-
ário de imóveis urbanos e rurais e financiamentos no âmbito do Programa 
Minha Casa Minha Vida – MCMV, com objetivo de mitigar os impactos socie-
conômicos da pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Gás de Cozinha. O Projeto de Lei n.° 1.482/2020 estabelece critérios de distri-
buição e comercialização do gás de cozinha para a população de baixa renda 
enquanto vigorar o estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Crimes contra Administração Pública. O Projeto de Lei n.° 1.485/2020 duplica 
as penas de crimes contra a administração pública quando estes forem prati-
cados por ocasião de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Taxas de Juros. Aumento. O Projeto de Lei n.° 1488/2020 impede tempora-
riamente o aumento da taxa de juros bancários por um período de 90 dias, 
diante do estado de calamidade pública causado pelo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Aluguel. Redução. O Projeto de Lei n.° 1.489/2020 determina a redução de 
valores de aluguéis de imóveis comerciais que estejam fechados em razão do 
"isolamento social" e consequente suspensão de atividades comerciais deter-
minada pelo poder público em face da pandemia da Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Restrição ao Crédito. O Projeto de Lei n.° 1.490/2020 dispõe sobre a proibição, 
pelo período em que perdurar o estado de emergência e calamidade pública 
a inscrição do nome de consumidores nos cadastros de restrição ao crédito, 
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por falta de pagamento nas contas de consumo originadas da prestação de 
serviços públicos, bancários e comércio em geral. 

  Saiba mais

 ◆ Ações e Valores Mobiliários. O Projeto de Lei n.° 1.498/2020 suspende as 
atividades do mercado de ações, títulos ou valores mobiliários, em território 
brasileiro por 120 dias, em caráter excepcional, como medida restritiva para 
conter a disseminação pandêmica da enfermidade Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Recontratação. O Projeto de Lei n.° 1.502/2020 permite a recontratação do 
empregado dispensado durante o período das medidas de enfrentamento do 
estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Adicional Extraordinário. CSLL. O Projeto de Lei n.° 1.505/2020 institui 
adicional extraordinário de trinta pontos percentuais nas alíquotas de 
Contribuição Social sobre o Lucro das pessoas jurídicas de seguros privados, 
das de capitalização e das referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º 
da Lei Complementar n.° 105/2001, e destina as receitas obtidas para ações 
de saúde e de assistência social vinculadas à emergência de saúde pública 
relacionada ao Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Tributos Federais. Inexigibilidade. O Projeto de Lei n.° 1.509/2020 suspende 
por 120 dias a exigibilidade de tributos federais no período de surto do novo 
Coronavírus (Covid-19) para as instituições de ensino privadas, que se absti-
verem de aplicar às mensalidades multa, juros e outras sanções. 

  Saiba mais

 ◆ Contratação Simplificada. O Projeto de Lei 1.536/2020 acrescenta disposi-
tivos à Lei n.°6.109/1974, para dispor sobre a possibilidade de contratação 
simplificada direta temporária nos casos de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Produtos Essenciais. O Projeto de Lei n.° 1.551/2020 estabelece medidas de 
emergência nacional para garantir a fabricação de produtos essenciais em 
período de calamidade pública. 

  Saiba mais
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 ◆ Transporte Remunerado. O Projeto de Lei n.° 1.553/2020 dispõe sobre a 
adoção de medidas de segurança sanitárias urgentes, relativa ao serviço de 
transporte remunerado de mercadoria em motocicleta, motofrete, motoboy 
e ciclistas durante a vigência da calamidade de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Terceiro Setor. O Projeto de Lei n.° 1.559/2020 dispõe sobre medidas de  
proteção às entidades do terceiro setor durante a pandemia do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ IPI. PIS/PASEP e COFINS. O Projeto de Lei n.° 1.564/2020 altera a Lei  
n.° 7.798/89 e a Lei n.° 10.865/2004 para dispor sobre a suspensão do 
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, do PIS/PASEP Importação 
e da COFINS – Importação para o setor de Produtos para Saúde, enquanto 
durar o Estado de Calamidade Pública em Território Brasileiro, em razão da 
pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Política Tarifária. Energia Elétrica. O Projeto de Lei n.° 1.576/2020 institui a 
política tarifária de energia elétrica aplicada, em março de 2020, às distribui-
doras e concessionárias deste setor, devido à emergência em saúde pública 
– Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Precatórios. O Projeto de Lei n.° 1581/2020 regulamenta o acordo direto 
para pagamento com desconto ou parcelado de precatórios federais, com a 
destinação dos descontos obtidos pela União ao enfrentamento da situação 
de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao 
coronavírus (Covid-19), ou ao pagamento de dívidas contraídas pela União 
para fazer frente a tal situação emergencial. 

  Saiba mais

 ◆ Impostos. Deduções. O Projeto de Lei n.° 1.611/2020 altera a Lei n.° 9.532/1997, 
a fim de aumentar o limite de deduções do valor do imposto devido, durante 
o período de estado de calamidade pública, por pessoas físicas apurado as 
doações para combate à pandemia do Coronavírus. 

  Saiba mais
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 ◆ Acidente de Trabalho. O Projeto de Lei n.° 1.612/2020 classifica como aci-
dente de trabalho a contaminação pelo Coronavírus dos profissionais de 
saúde ou operadores de atividades essenciais. 

  Saiba mais

 ◆ Financiamento Bancário. O Projeto de Lei n.° 1.625/2020 suspende a cobrança 
de pagamento de prestações relativas a qualquer tipo de financiamento ban-
cário concedido à pessoa natural ou jurídica, enquanto perdurar a vigência 
do Decreto Legislativo n.° 6, de 2020, que decretou estado de calamidade 
pública no País em decorrência da pandemia Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Propriedade Industrial. O Projeto de Lei n.° 1.649/2020 altera a Lei 
n.° 13.979/2020, para dispor sobre a simplificação dos processos de pedido 
de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial que versem sobre 
produtos e tecnologias úteis no combate à Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Anotação Relativa. Inadimplemento. O Projeto de Lei n.° 1.651/2020 altera 
a Lei n.° 12.414/2011, para proibir anotação relativa a inadimplemento de 
pessoas naturais e jurídicas, junto a bancos de dados e cadastros de inadim-
plentes, durante a vigência de decreto de calamidade pública aprovado pelo 
Congresso Nacional e nos cento e vinte dias que se seguirem. 

  Saiba mais

 ◆ Protesto Extrajudicial. O Projeto de Lei n.° 1.655/2020 suspende o registro 
de protesto extrajudicial de títulos e outros documentos de dívida, enquanto 
durar o estado de calamidade pública devido à pandemia do Coronavírus 
(Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Cotas. Energia Elétrica. O Projeto de Lei n.° 1.664/2020 dispõe sobre a isen-
ção das contas de energia elétrica para os usuários da tarifa social durante  
o período de calamidade pública em razão do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Entregadores. O Projeto de Lei n.° dispõe sobre os direitos dos entregadores 
que prestam serviços a aplicativos de entrega durante o estado de calami-
dade pública decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais
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 ◆ Seguros Privados. O Projeto de Lei n.° 1.669/2020 altera o Decreto-lei  
n.° 73/1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, 
para proibir a exoneração da responsabilidade das Seguradoras em caso 
de epidemia. 

  Saiba mais

 ◆ Petróleo. O Projeto de Lei n.° 1.674/2020 altera a Lei n.° 13.979, de 6 de feve-
reiro de 2020, para autorizar que Estados, Distrito Federal e Municípios uti-
lizem os recursos relativos ao leilão dos barris de petróleo excedentes para 
fins de financiamento das medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia provo-
cada pelo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Plataformas Digitais. O Projeto de Lei n.° 1.677/2020 dispõe sobre medi-
das a serem adotadas pelas empresas titulares de plataformas digitais para 
entrega de produtos e serviços no sentido evitar o contágio de Coronavírus 
pelos profissionais de transporte de produtos e passageiros, enquanto durar 
o estado de calamidade pública decretado pelo Congresso Nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Produção de Insumos. O Projeto de Lei n.° 1.680/2020 determina tratamento 
prioritário, enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo 
Congresso Nacional, às empresas e aos Estados que adotarem medidas para 
produção imediata de insumos e equipamentos médicos prioritários no com-
bate à pandemia do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Tributos. Turismo. O Projeto de Lei n.° 1.679/2020 determina a suspensão 
do pagamento de tributos federais, estaduais e municipais aos prestadores 
de serviços turísticos para o enfrentamento da situação de emergência em 
decorrência da pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Medidas Trabalhistas. O Projeto de Lei n.° 1.683/2020 institui o Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, a Linha de Garantia de 
Capital de Giro e Emprego, e dispõe sobre medidas trabalhistas complemen-
tares para enfrentamento do estado de calamidade pública. 

  Saiba mais
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 ◆ Reintegração de Posse. O Projeto de Lei n.° 1.684/2020 proíbe o cumpri-
mento de mandados de reintegração de posse durante o período de calami-
dade pública decretado em razão da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Deslocamento. O Projeto de Lei n.° 1.6889/2020 dispõe sobre o desloca-
mento para o trabalho dos profissionais de saúde expostos a maior risco de 
contaminação Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Acordos Coletivos. O Projeto de Lei n.° 1.718/2020 garante, em âmbito 
nacional, a ultratividade das normas estabelecidas em convenção ou acordo 
coletivo de trabalho até um ano decorrido após período de calamidade ou 
situação de emergência de importância nacional ou internacional. 

  Saiba mais

 ◆ Transferência Bancária. O Projeto de Lei Complementar n.° 85/2020 dispõe 
sobre a cobrança de tarifas de transferência de recursos entre contas bancá-
rias durante o período de calamidade. 

  Saiba mais

 ◆ Cédula de Crédito. Energia. O Projeto de Lei n.° 1.720/2020 cria a Cédula de 
Crédito de Energia nos termos que especifica, altera a Lei n.º 10.438/2002 e 
a Lei n.º 10.848/2004 durante o período de enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Emergência Fiscal. O Projeto de Lei Complementar n.° 84/2020 institui o 
Regime de Emergência Fiscal para o Combate ao Covid-19 (REF-Covid-19) dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em decorrência do estado de 
emergência internacional pelo estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Transferência Bancária. O Projeto de Lei Complementar n.° 85/2020 dispõe 
sobre a cobrança de tarifas de transferência de recursos entre contas bancá-
rias durante o período de calamidade. 

  Saiba mais
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 ◆ Cobrança. Empréstimos Consignados. O Projeto de Lei n.° 1.725/2020 dis-
põe sobre a suspensão, pelo período em que perdurar o estado de emergên-
cia e calamidade pública declarada em decorrência da pandemia Covid-19 
no Brasil, a cobrança dos empréstimos consignados contraídos junto às ins-
tituições financeiras. 

  Saiba mais

 ◆ Seguro Obrigatório. O Projeto de Lei Complementar n.° 86/2020 dispõe sobre 
seguro obrigatório emergencial para cobertura de danos sofridos pelos pro-
fissionais de saúde em decorrência do combate ao Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Juros Remuneratórios. O Projeto de Lei n.° 1.730/2020 dispõe sobre o teto 
dos juros remuneratórios bancários em qualquer de suas operações, bem 
como altera o artigo 34, da Lei n° 4.595/1964, acrescentando o §1º, e o artigo 
39 Código de Defesa do Consumidor, para estabelecer medidas de combate 
aos juros abusivos no período de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Pesquisa Científica. O Projeto de Lei n.° 1.733/2020 permite que os 
contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, possam destinar recursos do Imposto 
de Renda ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC) para que, em pareceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Saúde (MS) e Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) possam desenvolver 
pesquisa de cunho científico e/ou tecnológico relacionadas ao enfrentamento 
da Covid-19 e suas consequências. 

  Saiba mais

 ◆ STF. Decisões Monocráticas. O Projeto de Lei n.° 1.749/2020 dispõe sobre 
o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação 
declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, 
para dispor sobre a concessão monocrática de medidas liminares durante o 
período de calamidade pública em função de pandemia. 

  Saiba mais

 ◆ Telecomunicações. O Projeto de Lei n.° 1.751/2020 altera o Código Brasileiro 
de Telecomunicações, para estabelecer a obrigatoriedade de cessão de 
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horários, pelas emissoras de radiodifusão de sons (rádio) e de sons e imagens 
(televisão), para a veiculação de teleaulas e de demais conteúdos educativos, 
durante a vigência de estados de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Incentivo de Doações. O Projeto de Lei n.° 1.756/2020 altera a lei 13.979/ 
2020, para incentivar doações visando o enfrentamento da crise na saúde 
pública decorrente do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Plano Emergencial de Reconversão. O Projeto de Lei n.° 1.759/2020 dispõe 
sobre a criação do Plano Emergencial de Reconversão Produtiva (PERP) para 
assegurar a reorganização do setor produtivo e econômico com o objetivo 
de gerar insumos essenciais que visem a proteção das equipes de saúde e da 
população frente à pandemia de Covid-19; institui o Fundo Emergencial de 
Reconversão Produtiva. 

  Saiba mais

 ◆ Iluminação Pública. O Projeto de Lei n.° 1.760 dispõe sobre a proibição de 
tarifa de iluminação pública aos municípios no período em que durar a pan-
demia do decorrente do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Funcionamento do Comércio. O Projeto de Lei n.° 1.764/2020 dispõe sobre o 
funcionamento do comércio no Brasil durante a Pandemia de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Requisições. Hotéis e Pousadas. O Projeto de Lei n.° 1.771/2020 autoriza 
Chefe do Poder Executivo, em todas as esferas, a requisitar hotéis, pousadas, 
motéis e demais estabelecimentos de hospedagem em virtude da pandemia 
de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Máscara de Proteção. O Projeto de Lei n.° 1.772/2020 dispõe sobre a obri-
gatoriedade de uso pela população em geral de máscara de proteção indi-
vidual, das vias respiratórias, quando declarado estado de emergência ou 
calamidade pública em saúde, desde que haja possibilidade de contágio ou 
transmissão da doença pelas vias respiratórias. 

  Saiba mais
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 ◆ Juros Reais. O Projeto de Lei n.° 1.776/2020 limita as taxas de juros reais no 
período de pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Contrapartidas. Manutenção de Empregados. O Projeto de Lei n.° 1.775/2020 
estabelece contrapartidas para que pequenas e médias empresas que não 
demitirem nenhum empregado durante o período de pandemia Covid-19, 
recebam incentivos fiscais do Governo Federal. 

  Saiba mais

 ◆ Recuperação Judicial. EIRELI. O Projeto de Lei n.° 1.781/2020 altera a Lei  
n.° 11.101/2005, para, em virtude da pandemia ocasionada pelo novo corona-
vírus, criar regras transitórias ao processo de recuperação judicial do empre-
sário, da EIRELI e da sociedade empresária. 

  Saiba mais

 ◆ Controle de Produção. O Projeto de Lei n.° 1.792/2020 autoriza o Poder Exe-
cutivo a controlar preços e a produção de insumos e produtos relacionados 
ao combate de epidemias e pandemias. 

  Saiba mais

 ◆ Proibição. Aumento de Preço. O Projeto de Lei n.° 1.810/2020 altera a Lei 
n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para proibir o aumento de preços dos 
medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos hospitalares durante o 
período de emergência de saúde pública de importância internacional decor-
rente da pandemia de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Cobrança de TED e DOC. O Projeto de Lei n.° 1.817/2020 dispõe sobre a neces-
sidade de suspensão das cobranças de transferência eletrônica disponível 
(Ted), documento de ordem de crédito (Doc), tarifas bancárias e pacote de 
benefícios bancários pelos bancos públicos e privados por um período de 90 
dias em casos de decreto de calamidade pública em âmbito nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Antecipação de Feriados. O Projeto de Lei n.° 1.813/2020 dispõe sobre a 
necessidade de antecipar o gozo de feriados federais, estaduais, distritais  
e municipais durante o plano de contingência do novo Coronavírus, 
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emergência em saúde pública, e qualquer decreto de calamidade pública 
em âmbito nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Insolvência Civil. O Projeto de Lei n.° 1.818/2020 dispõe sobre a insolvência 
civil, a recuperação financeira e a facilitação de renegociação de dívidas dos 
superendividados vulneráveis no período de restrições imposta por emer-
gência e ou calamidade provocadas pelo Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Taxas Bancárias. Transferência. O Projeto de Lei n.° 1.820/2020 proíbe a 
cobrança das taxas bancárias Transferência Eletrônica Disponível (TED) e 
Documento de Ordem de Crédito (DOC) em época de restrição a locomoção 
provocada por pandemias e ou estado de emergência e ou calamidades. 

  Saiba mais

 ◆ Auxílio Financeiro Temporário. O Projeto de Lei n.° 1.821/2020 autoriza o 
Poder Executivo a conceder auxílio financeiro temporário às Micro Empresas 
– ME, garantindo o pagamento dos salários de seus empregados, auxílio alu-
guel comercial e isenção de imposto no período de restrição à movimentação 
e contato pelo motivo da pandemia Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Serviços Essenciais. Insalubridade. O Projeto de Lei n.° 1.828/2020 considera 
como insalubre o exercício de atividades consideradas essências durante o 
período da pandemia Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Suspensão do Contrato de Aluguel. O Projeto de Lei n.° 1.831/2020 permite 
ao locatários de imóveis residenciais e comerciais a suspensão dos contratos 
de aluguéis ou a redução dos valores em decorrência das medidas de isola-
mento e quarentena. 

  Saiba mais

 ◆ Redução. PIS-Pasep e COFINS. O Projeto de Lei n.° 1.833/2020 dispõe sobre 
a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins 
incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno 
de equipamentos de proteção individual necessários para o enfrentamento 
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da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Combustíveis. O Projeto de Lei n.° 1.837/2020 spõe sobre a flexibilização 
temporária para o exercício de atividades econômicas da indústria de com-
bustíveis, com ênfase na continuidade do abastecimento nacional, durante 
estado de calamidade ou de pandemia. 

  Saiba mais

 ◆ Regime Jurídico Emergencial. O Projeto de Lei n.° 1.179/2020 dispõe sobre 
o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito 
Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Seguros Privados de Saúde. O Projeto de Lei n.° 1.859/2020 dispõe sobre os 
planos e seguros privados de assistência à saúde que, em caráter excepcio-
nal, em razão da situação de emergência ou calamidade pública, ficam proi-
bidos de cancelar o atendimento. 

  Saiba mais

 ◆ Débito Automático de Dívidas. O Projeto de Lei Complementar n.° 92/2020 
proíbe o débito pelas instituições financeiras, mediante pagamento auto-
mático em conta corrente ou de poupança, de compromissos contratuais 
ou dívidas de qualquer natureza assumidos, junto a essas mesmas institui-
ções, pelos respectivos titulares das contas, durante a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do surto do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Prazos de Garantia. O Projeto de Lei n.° 1.865/2020 suspende o decurso dos 
prazos de garantia previstos no Código de Defesa do Consumidor durante 
o período de restrição das atividades de atendimento ao consumidor, em 
decorrência da emergência de saúde pública de importância internacional 
causada pelo surto do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Equalização de Taxas de Juros. O Projeto de Lei Complementar n.° 93/2020 
autoriza as instituições financeiras, mediante equalização de taxas de juros, 
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a alongarem dívidas decorrentes de empréstimos e financiamentos de qual-
quer natureza, bem como a disponibilizar linhas de crédito, a título de capital 
de giro, em favor de pessoas jurídicas cujas atividades econômicas tenham 
sido impactadas negativamente em decorrência da pandemia da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Depósitos Judiciais. O Projeto de Lei Complementar n.° 94/2020 altera a 
Lei Complementar no 151/2015, para permitir a utilização de depósitos judi-
ciais e administrativos, tributários e não tributários, para enfrentamento de 
estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Suspensão de Pagamentos. O Projeto de Lei n.° 1.874/2020 dispõe, em razão 
da pandemia de Covid-19, sobre a suspensão temporária de pagamento de 
empréstimos e de financiamentos bancários que pessoas físicas, micro e 
pequenas empresas e microempreendedores individuais possuam com insti-
tuições financeiras; reduz as taxas de juros de novos empréstimos. 

  Saiba mais

 ◆ Entrega Domiciliar. O Projeto de Lei n.° 1.872/2020 institui a obrigatoriedade 
de utilização de EPIs para os prestadores de serviço de entrega domiciliar 
durante o período de emergência em saúde pública – Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Normas Jurídicas Transitórias. O Projeto de Lei n.° 1.876/2020 institui nor-
mas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídi-
cas afetadas pela pandemia internacional do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Depósitos Judiciais e Administrativos. O Projeto de Lei Complementar  
n.° 97/2020 altera a Lei Complementar no 151/2015, para permitir a utili-
zação de depósitos judiciais e administrativos, tributários e não tributários, 
para enfrentamento de estado de calamidade pública. 

  Saiba mais
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https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1881027
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1881394
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1881390
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1881399
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1881592
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 ◆ Certificados Digitais. O Projeto de Lei n.° 1.891/2020 prorroga o prazo para 
renovação de Certificados Digitais durante pandemia ou estado de calami-
dade pública reconhecido pelo Governo Federal. 

  Saiba mais

 ◆ Pagamento de Tributos. Prorrogação. O Projeto de Lei n.° 1.890/2020 pror-
roga o prazo para pagamento de tributos e contribuições federais e estabe-
lece formas de parcelamentos de débitos tributários durante o estado de 
calamidade pública ou pandemia reconhecidos pelo Governo Federal. 

  Saiba mais

 ◆ Garantia de Bens e Serviços. O Projeto de Lei n.° 1.896/2020 suspende 
os prazos de garantia de bens e serviços, legais ou contratuais, enquanto  
perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente da  
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Processo Produtivo Básico. O Projeto de Lei n.° 1.905/2020 dispõe sobre 
a suspensão temporária da exigência do Processo Produtivo Básico – PPB 
para os produtos que especifica durante o período de calamidade pública em 
decorrência da pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Operações de Crédito. O Projeto de Lei n.° 1.899/2020 dispõe sobre a sus-
pensão de pagamentos de operações de crédito contratadas por pessoas 
naturais e diminuição dos juros durante o período do estado de calamidade 
referente ao Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Telecomunicações. O Projeto de Lei n.° 1.904/2020 assegura aos consumi-
dores o atendimento pelos planos e seguros de saúde durante a vigência 
do estado de calamidade pública em razão da pandemia do Coronavírus 
(Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Programa Especial de Isenção Tributária Condicionada. O Projeto de Lei 
Complementar n.° 99/2020 institui Programa Especial de Isenção Tributária  
Condicionada e reabertura de prazo de parcelamento, permitindo que o gasto 
com funcionários seja compensado em benefícios tributários, nos termos  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1881603
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1881601
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1881629
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1881691
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1881640
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1881675
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do Código Tributário Nacional, no período de vigência da Lei n.º 13.979/2020, 
em razão do enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia 
do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Licença Sanitária. O Projeto de Lei n.° 1.911/2020 prevê a prorrogação da 
renovação de licença sanitária durante o estado de calamidade pública pro-
vocada pela pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Pendências. Pessoas Jurídicas. O Projeto de Lei n.° 1.926/2020 prorroga por 
03 anos as dívidas e pendências das pessoas jurídicas com a Justiça Federal 
ou qualquer Órgão da Receita Federal, inscritas na dívida ativa ou não, em 
virtude da pandemia instalada no país, em virtude do estado de calamidade 
pública decretado. 

  Saiba mais

 ◆ Securitização de Dívidas. O Projeto de Lei n.° 1.925/2020 as pessoas jurí-
dicas poderão securitizar suas dívidas, somadas até o valor máximo de  
R$ 20.000,00 em dívidas havidas até a data da publicação desta lei, em vir-
tude do decreto de calamidade pública decretado. 

  Saiba mais

 ◆ Petróleo e Gás. O Projeto de Lei n.° 1.961/2020 altera a Lei n° 12.351/2010, 
para dispor sobre a destinação de parcela da participação no resultado 
ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, 
com a finalidade de aumentar os recursos para ações de enfrentamento 
de calamidades. 

  Saiba mais

 ◆ Auxílio Emergencial. Pessoas Jurídicas. O Projeto de Lei n.° 1.958/2020 altera 
a Lei n.º 13.979/2020, para dispor sobre a concessão de auxílio financeiro 
governamental a pessoas jurídicas durante o enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 

  Saiba mais

 ◆ Crédito. Ampliação. O Projeto de Lei n.° 1.973/2020 altera a Lei n.° 
13.979/2020, para ampliar a margem consignável para operações de crédito 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1881702
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1881708
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1882078
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1882056
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1883787
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1883773
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com autorização de desconto de prestações em folha de pagamento durante a 
vigência do estado de calamidade pública declarado em combate do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Operadoras de Saúde. O Projeto de Lei n.° 1.978/2020 permite a utilização, 
pelas operadoras de planos de saúde, de recursos alocados na provisão para 
eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA) para pagamento de 
prestadores de serviços de saúde, garantindo a manutenção de contratos 
inadimplentes. 

  Saiba mais

 ◆ Juros Remuneratórios. O Projeto de Lei n.° 1.984/2020 dispõe sobre o teto 
dos juros remuneratórios bancários em qualquer de suas operações, bem 
como altera o artigo 34, da Lei n° 4.595/1964, acrescentando o §1º, e o artigo 
39 do Código de Defesa do Consumidor, para estabelecer medidas de com-
bate aos juros abusivos no período de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Aquisição de Insumos. O Projeto de Lei n.° 1.985/2020 dispõe sobre proce-
dimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimos Consignados. Suspensão. O Projeto de Lei n.° 1.989/2020 altera 
a Lei n.° 10.820/ 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de pres-
tação em folha de pagamento para dispor sobre a suspensão do pagamento 
de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento enquanto 
durar o estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Sucessão de Crédito. O Projeto de Lei n.° 2.003/2020 prevê a suspensão por 
6 meses da cobrança pelas Instituições Financeiras, ou por empresas que 
forem sucessoras do crédito, do valor mensal das prestações de financia-
mento imobiliário e a obrigatoriedade da dedução de 70% do valor mensal 
das prestações de financiamento imobiliário, a partir do 7º mês até o 36º 
mês, em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1883823
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1883892
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1883917
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1883919
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1883965
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884025
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 ◆ Isenção de Impostos. Produção de Insumos. O Projeto de Lei n.° 2.006/2020 
isenta da cobrança de PIS/COFINS as empresas que adaptarem sua planta 
industrial para a produção de itens de combate a Covid-19, enquanto persistir 
a emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência 
da infecção humana pelo referido Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Ampliação. Limite de Crédito. O Projeto de Lei n.° 2.008/2020 amplia até o 
limite de 42% o desconto de crédito consignado em folha de pagamento ou 
na remuneração do trabalhador enquanto persistir a emergência de saúde 
pública de importância internacional em decorrência da infecção humana 
pelo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Planos de Saúde. Inadimplência. O Projeto de Lei n.° 2.012/2020 altera a Lei 
n.° 9.656/1998, que dispõe sobre a saúde suplementar, para proibir reajustes 
de planos de saúde durante a emergência sanitária do coronavírus e vedar a 
negativa de atendimento no caso de inadimplência. 

  Saiba mais

 ◆ Insalubridade. O Projeto de Lei n.° 2.043/2020 majora os valores pagos a 
título adicional de insalubridade aos profissionais que atuem diretamente no 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do surto de Coronavírus de 2019/2020. 

  Saiba mais

 ◆ Consumo Rural. O Projeto de Lei n.° 2.044/2020 dispõe sobre desconto inci-
dente sobre aparcela de consumo destinada à atividade de irrigação e aqui-
cultura das unidades consumidoras classificadas na Classe Rural durante  
o período de emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimo Compulsórios. Instituições Financeiras. O Projeto de Lei Com-
plementar n.° 105/2020 institui o empréstimo compulsório para instituições 
financeiras com o objetivo de atender às despesas urgentes causadas pela 
situação de calamidade pública relacionada ao Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884072
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884139
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884211
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884346
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884348
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884384
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 ◆ Financiamento de Automóveis. O Projeto de Lei n.° 2.057/2020 insere na 
Lei n.° 13.979/2020, a suspensão da cobrança das prestações de contratos 
de financiamentos de veículos automotores para prestadores de serviços 
autônomos de transporte de cargas e pessoas durante a declaração de 
estado de calamidade em virtude da disseminação do novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Equipamentos de Proteção. Uso Obrigatório. O Projeto de Lei n.° 2.059/2020 
altera a Lei n.° 13.979/2020, para tornar obrigatório o uso de equipamentos 
de máscaras de proteção em locais públicos. 

  Saiba mais

 ◆ Serviços de Internet. O Projeto de Lei n.° 2.066/2020 difere os tributos devi-
dos pelas empresas prestadoras de serviços de internet durante os meses 
de março a julho de 2020, com vencimento de abril a agosto de 2020, e esta-
belece condições excepcionais para o diferimento de despesas em relação 
ao fornecimento de dados para prestadoras de pequeno porte, em razão 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus (Covid-19) e do estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Recuperação de Empresas. O Projeto de Lei n.° 2.067/2020 cria o Plano 
Extraordinário de Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, no âmbito da vigência de situação de emergência ou de 
estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Recuperação Judicial e Falências. O Projeto de Lei n.° 2.070/2020 dispõe 
sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório para a regulação das 
Recuperações Judiciais e falências em trâmite no período da pandemia do 
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Abastecimento de Água e Esgoto. O Projeto de Lei n.° 2.072/2020 dispõe 
sobre os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitá-
rio, durante o estado de calamidade pública em território nacional. 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884745
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884831
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884858
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884860
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884879
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884884
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 ◆ Precatórios. O Projeto de Lei Complementar n.° 107/2020 altera a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, para dispor sobre o pagamento de precatórios 
durante a pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Tributo Verde e Amarelo. O Projeto de Lei n.° 2.082/2020 cria o Título Verde 
e Amarelo com a finalidade de financiar as ações para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus responsável pelo surto de 2019 de que trata a lei 13.979/2020. 

  Saiba mais

 ◆ Cadastro Informativo de Crédito. O Projeto de Lei n.° 2.086/2020 suspende 
retroativamente e impede novos registros no Cadastro Informativo de crédi-
tos não quitados do setor público federal – CADIN, enquanto vigente a cala-
midade pública decorrente da pandemia da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Setor de Eventos. Inadimplência. O Projeto de Lei n.° 2.091/2020 dispõe 
sobre a proibição, em todo o território nacional, da suspensão do forneci-
mento de energia elétrica, por inadimplência, às pessoas jurídicas que atuem 
no setor de eventos, enquanto durar o estado de calamidade pública no país, 
em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Setor Industrial. O Projeto de Lei n.° 2.093/2020 dispõe sobre a proibição da 
suspensão do fornecimento de energia elétrica, às empresas que atuem no 
setor industrial de consumo não eletrointensivo, enquanto vigorar o decreto 
federal de calamidade pública no país, em razão da pandemia do Coronavírus 
(Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Crédito Pessoal sem Juros. O Projeto de Lei n.° 2.107/2020 garante a conces-
são de crédito pessoal sem juros em caso de calamidade pública nacional ou 
estado de emergência decorrente de pandemia internacional. 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884975
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1884986
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1885084
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1885101
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1885118
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1885254
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 ◆ Importação. O Projeto de Lei n.° 2.108/2020 reduz as alíquotas do PIS/
PASEP e da COFINS incidentes na importação e na comercialização do 
mercado interno e isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
bens relacionados ao combate da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Contratos de Locação. O Projeto de Lei n.° 2.114/2020 dispõe sobre as denún-
cias dos contratos de locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a 
elas pertinentes, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de 
importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 
Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Dívida Interna. O Projeto de Lei n.° 2.117/2020 estabelece a suspensão das 
operações especiais: serviço da dívida interna (juros e amortizações), em 
caso calamidade pública nacional decorrente de pandemia internacional. 

  Saiba mais

 ◆ Compensação. CSLL. O Projeto de Lei n.° 2.128/2020 dispõe sobre a compen-
sação integral de saldos de prejuízo fiscal e bases negativas de CSLL no ano-
-calendário de 2020, para enfrentamento do estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Tarifas. Serviços Públicos. O Projeto de Lei n.° 2.131/2020 dispõe sobre a 
redução das tarifas das concessionárias e permissionárias do serviço público 
de distribuição de energia elétrica em cinquenta por cento até 31 de dezem-
bro de 2020 em razão da emergência de saúde pública de importância inter-
nacional relacionada ao Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Energia Elétrica. Faturamento. O Projeto de Lei n.° 2.132/2020 altera a Lei  
n.° 13.979/2020, para que, durante a situação de emergência de saúde 
pública causada pela Covid-19, o faturamento da demanda de energia elétrica 
dos consumidores atendidos em alta tensão seja realizado considerando-se  
apenas a demanda medida. 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1885263
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1885330
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1885337
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1885366
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1885373
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1885375
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 ◆ Aumento de Preços. O Projeto de Lei n.° 2.137/2020 altera a Lei nº 9.656/1998 
para estabelecer a proibição de aumento de preços e do corte de planos e 
seguros privados de assistência à saúde durante a pandemia de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Protesto de Títulos. O Projeto de Lei n.° 2.146/2020 acrescenta novo art. 
3º-A à Lei n.º 9.492/1997 (Define competência, regulamenta os serviços con-
cernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida) para deter-
minar a suspensão retroativa dos efeitos, nos termos em que especifica,  
e vedar novos protestos enquanto vigente a calamidade pública decorrente 
da pandemia da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Planos de Saúde. Cobertura. O Projeto de Lei n.° 2.154/2020 altera a Lei  
n.° 9.656/1998, para dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura por parte 
de planos de assistência à saúde para exames de agentes patogênicos cau-
sadores de epidemias e pandemias. 

  Saiba mais

 ◆ Atividades Físicas. O Projeto de Lei n.° 2.157/2020 estabelece a obrigato-
riedade de academias, clubes, associações, escolinhas esportivas e demais 
organizações que oferecem serviços de atividades físicas, esportivas e simi-
lares, de manterem profissional de educação física capacitado para o atendi-
mento de emergência durante todo seu período de funcionamento. 

  Saiba mais

 ◆ Testes. Farmácias. O Projeto de Lei n.° 2.166/2020 altera a Lei nº 13.979/2020, 
para permitir a realização de testes laboratoriais remotos em farmácias. 

  Saiba mais

 ◆ Distribuição de Máscaras. O Projeto de Lei n.° 2.173/2020 altera a Lei n.º 
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019, para tornar obrigatório a distribuição de 
máscaras a todos os trabalhadores e clientes das agências bancárias públi-
cas e privadas . 

  Saiba mais 
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 ◆ Adicional de Insalubridade. O Projeto de Lei n.° 2.174/2020 altera o art. 192 
da CLT, para conceder adicional de insalubridade equivalente a 100% do salá-
rio mínimo aos profissionais de saúde e de apoio à saúde que trabalham no 
atendimento de pacientes infectados pelo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Contratos Emergenciais. O Projeto de Lei n.° 2.180/2020 dispõe sobre a trans-
parência nos contratos emergenciais firmados pela administração pública 
em razão da situação de calamidade decorrente da epidemia de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Dação em Pagamento. Bens Móveis. O Projeto de Lei Complementar n.° 
111/2020 altera o Código Tributário Nacional para prever a dação em paga-
mento de bens móveis como modalidade de extinção do crédito tributário 
durante períodos de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Isolamento Social. O Projeto de Lei n.° 2.199/2020 determina que as pessoas 
que já tenham contraído o vírus do Covid-19 e estejam curadas, não se sub-
metam a qualquer tipo de isolamento social. 

  Saiba mais

 ◆ Reconversão Industrial. O Projeto de Lei n.º 2.201/2020 altera a Lei n.° 
13.979/2020, para prever a obrigação de reconversão industrial destinada 
à produção de bens essenciais no enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Planos Privados de Saúde. O Projeto de Lei n.° 2.202/2020 dispõe sobre 
a proibição aumento das contraprestações pecuniárias pagas a título de 
Plano Privado de Assistência à Saúde, estabelecido pela Lei n.° 9.656/1998, 
enquanto durar a Pandemia. 

  Saiba mais

 ◆ Relação de Consumo Abusivo. O Projeto de Lei n.° 2.203/2020 tipifica como 
crime contra as relações de consumo o aumento abusivo de preços cobrados 
aos consumidores em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1886343
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1886653
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1886647
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1886831
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1886837
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1886844
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1886846
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 ◆ Dedutibilidade de Despesas. O Projeto de Lei n.° 2.209/2020 dispõe sobre 
a dedutibilidade das despesas e doações realizadas com o objetivo de pre-
venir, combater ou reduzir os efeitos da pandemia do Coronavírus (Covid-19)  
da base de cálculo dos tributos que especifica. 

  Saiba mais

 ◆ Aumento Injustificado de Preços. O Projeto de Lei n.° 2.211/2020 altera o 
Código de Defesa do Consumidor para estabelecer a proibição de aumento 
de preços e do corte de serviços que especifica e cria o tipo penal de aumento 
de preços de bens e serviços essenciais, durante a pandemia de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Vencimento de Faturas. O Projeto de Lei n.° 2.219/2020 altera o Código de 
Defesa do Consumidor para estabelecer a suspensão dos vencimentos das 
faturas de água e esgoto, energia elétrica, gás canalizado, telefonia fixa e 
móvel e internet por noventa dias ou enquanto durar a pandemia da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Compra de Produtos. Preferência. O Projeto de Lei n.° 2.223/2020 altera a 
Lei n.° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, para estabelecer a preferência de compra de produtos fabrica-
dos no Brasil. 

  Saiba mais

 ◆ Contratos Agrários. O Projeto de Lei n.° 2.239/2020 prorroga a validade 
dos contratos agrários enquanto durar o estado de calamidade pública 
decretado. 

  Saiba mais

 ◆ Assembleias Remotas. O Projeto de Lei n.° 2.240/2020 autoriza a realização 
de assembleias, ordinárias e extraordinárias, na modalidade virtual e remota, 
necessárias neste período de pandemia e de estado de calamidade pública, 
respeitados todos os limites legais inerentes a cada caso. 

  Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=EE6EBBA9A61719F1E69DA7BCD5F4BB38.proposicoesWebExterno1?codteor=1886899&filename=PL+2209/2020
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1886905
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1887230
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1887244
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1887417
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1887423
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 ◆ Usucapião. O Projeto de Lei n.° 2.243/2020 suspende o prazo prescricional, 
para contagem do tempo de usucapião enquanto durar o estado de calami-
dade pública decretado. 

  Saiba mais

 ◆ Substituição Tributária. O Projeto de Lei Complementar n.° 115/2020 esta-
belece que, durante o estado de calamidade pública decorrente do Covid-19, 
os impostos e contribuições devidos por substituição tributária “para frente” 
serão exigidos após a ocorrência do fato gerador presumido. 

  Saiba mais

 ◆ ITR. O Projeto de Lei n.° 2.265/2020 institui isenção do Imposto Territorial 
Rural – ITR para imóvel localizado em municípios que tenham declarado 
estado de emergência ou calamidade pública e homologados pelas autorida-
des competentes. 

  Saiba mais

 ◆ Exames Gratuitos. O Projeto de Lei n.° 2.275/2020 altera a Lei n.° 6.259/1975, 
e a Lei n.º13.979/2020, para garantir às pessoas que prestam serviços públi-
cos e atividades essenciais a realização gratuita e periódica de exames médi-
cos e testes laboratoriais, durante as emergências de saúde pública, entre as 
quais aquela decorrente do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Insalubridade. O Projeto de Lei n.° 2.280/2020 inclui o art. 923 à Consolida-
ção das Leis do Trabalho, para conceder adicional de insalubridade para os 
trabalhadores das drogarias e das farmácias, durante a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável 
pelo surto de 2019. 

  Saiba mais

 ◆ Ventiladores. O Projeto de Lei n.° 2.294/2020 dispõe sobre a flexibilização de 
regras e normas técnicas e operacionais relativizando as exigências previstas 
na Lei n.º 6.360/76, na Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 185/2001, 
RDC nº 10/2015 e na RDC nº 40/2015, bem como demais normas técnicas 
da ANVISA para fabricação e comercialização de ventiladores pulmonares 
durante o período da pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1887436
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1887786
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1887697
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1887768
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1887780
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1887960
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 ◆ Tratamento Intensivo. O Projeto de Lei n.° 2.302/2020 garante o acesso dos 
pacientes afetados em estado grave pela Covid 19 a todos os leitos hospita-
lares públicos e privados das Unidades de Tratamento Intensivo-UTIs, esta-
belece que o Poder Público estadual ou municipal, bem como do Distrito 
Federal assumirão a regulação dos leitos de UTIs dos hospitais privados de 
sua jurisdição, enquanto durar o período de vigência de estado de emer-
gência em saúde pública de importância nacional, conforme estabelecido na  
Lei n.° 13.979/2020. 

  Saiba mais

 ◆ Exigências Sanitárias. O Projeto de Lei n.° 2.331/2020 altera a Lei n.° 
13.979/2020, para simplificar e flexibilizar as exigências técnicas sanitárias 
previstas para o registro de ventiladores e respiradores pulmonares durante 
a pandemia de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Empresas de Transporte. O Projeto de Lei n.° 2.340/2020 dispõe sobre a des-
tinação de parte do percentual retido pelas empresas para os motoristas e 
entregadores dos serviços de transporte por aplicativo, durante o período de 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Plataformas digitais. O Projeto de Lei n.° 2.379/2020 obriga as empresas 
que operam por meio de plataforma digital a pagar uma indenização no valor 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao prestador de serviços externos contami-
nado pelo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Contagem de Prazos. Consumo. O Projeto de Lei n.° 2.386/2020 suspende a 
contagem e o vencimento de prazos legais e contratuais de garantias para o 
consumidor exercer o direito de reclamar pelos vícios de produtos e serviços 
para exigir a troca, restituição de valores, abatimento de preços, substituição 
de peças, reparos ou a reexecução de serviços durante a vigência do estado 
de calamidade pública em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1888027
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1888681
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1888994
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1888994
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1889724
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1889769
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 ◆ Plano Protege Brasil. O Projeto de Lei n.° 2.430/2020 institui o Plano  
Protege Brasil em Defesa da vida e retorno gradual das atividades sociais 
e econômicas no contexto do enfrentamento da pandemia provocada pelo 
Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Importação de Produtos. O Projeto de Lei n.° 2.444/2020 isenta de impostos 
federais a produção e importação de aparelho de medição de oxigênio na 
corrente sanguínea (oxímetro) durante a vigência do estado de calamidade 
decorrente da pandemia do novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Estágios. O Projeto de Lei n.° 2.456/2020 suspende a finalização de con-
tratos de estágios durante período de pandemia da Covid-19 em estado  
de calamidade pública. 

   Saiba mais

 ◆ Companhias Aéreas. O Projeto de Lei n.° 2.457/2020 determina, em todo 
território nacional, que as companhias aéreas ofereçam máscaras aos seus 
passageiros enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência 
do novo Coronavírus (Covid-19). 

   Saiba mais

 ◆ Protesto. Dívida Ativa. O Projeto de Lei n.° 2.461/2020 suspende a possi-
bilidade de protesto de certidão de dívida ativa da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações 
públicas, enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente do 
Coronavírus (Covid-19). 

   Saiba mais

 ◆ Lucro Real. O Projeto de Lei n.° 2.467/2020 dispõe sobre a dedução, do 
imposto de renda devido, de doações efetuadas, por pessoas físicas e por 
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, para instituições que realizem 
ações de prevenção e de combate aos efeitos da pandemia do Coronavírus 
(Covid-19), nos anos-calendário de 2020 e 2021. 

   Saiba mais

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1890760
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1890974
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1891202
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1891212
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1891237
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1891380
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 ◆ Atividades Empresariais. O Projeto de Lei n.° 2.476/2020 dispõe sobre medi-
das para a sustentação das atividades empresariais e dos empregos durante 
a emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19. 

   Saiba mais

 ◆ Exigibilidade de Pagamentos. O Projeto de Lei n.° 2.496/2020 assegura ao 
consumidor o direito à suspensão da exigibilidade do pagamento de presta-
ções, relativas empréstimos ou financiamentos bancários, que se vencerem 
durante o estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia 
da Covid-19. 

   Saiba mais

 ◆ Combustíveis. PIS/PASEP. O Projeto de Lei n.° 2.503/2020 altera a Lei  
nº 10.865/2004 para dispor sobre a suspensão do PIS/PASEP-Importação 
e da COFINS-Importação para o setor de combustíveis, em especial para o 
etanol hidratado, durante a vigência de estado de calamidade pública nacio-
nal, reconhecida pelo Congresso Nacional, em razão de emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente de pandemia. 

   Saiba mais

 ◆ Alienação Fiduciária. O Projeto de Lei n.° 2.513/2020 altera o Decreto-Lei 
n.°911/1969, para suspender a possibilidade de concessão da medida liminar, 
nos processos de Busca e Apreensão em alienação fiduciária, durante o perí-
odo de pandemia em razão do novo Coronavírus. 

   Saiba mais

 ◆ Garantia de Produtos. O Projeto de Lei n.° 2.514/2020 suspende os prazos de 
garantia, troca, devolução ou reembolso decorrentes da aquisição de produ-
tos ou serviços enquanto perdurar o estado de calamidade. 

   Saiba mais

 ◆ Transporte Aéreo. O Projeto de Lei n.° 2.515/2020 estabelece normas às 
empresas de serviço aéreo doméstico de transporte público regular de pas-
sageiro em consonância a Lei n.° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente da Covid-19. 

   Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1891444
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1891675
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1891738
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1891870
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1891872
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1891984
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 ◆ Cartão de Crédito. O Projeto de Lei n.° 2.520/2020 dispõe sobre a redução 
da taxa de juros do Cartão de Crédito, em decorrência do estado de calami-
dade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.° 6/2020. 

   Saiba mais

 ◆ Lista Única de Leitos. O Projeto de Lei n.° 2.548/2020 dispõe sobre a forma-
ção de lista única para ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) da rede hospitalar pública e privada em decorrência do Covid-19. 

   Saiba mais

 ◆ Grupo de Risco. Transporte Aéreo. O Projeto de Lei n.° 2.581/2020 estabelece 
o direito ao isolamento e à proteção efetiva no transporte aeronáutico das 
pessoas definidas como grupo de risco, em voos regulares comerciais com 
origem ou destino em locais com surto, epidemia, pandemia ou endemia, 
cuja transmissão se efetive pelo contato ou aproximação entre humanos. 

   Saiba mais

 ◆ Redução de Alíquotas. O Projeto de Lei n.° 2.579/2020 reduz a zero, enquanto 
durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 
nº 6/2020, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o 
PIS/Pasep – Importação e da Cofins – Importação incidentes sobre a impor-
tação e a receita de venda no mercado interno dos produtos que menciona. 

   Saiba mais

 ◆ Empréstimo Compulsório. O Projeto de Lei Complementar n.° 127/2020 
institui empréstimo compulsório para atender a despesas extraordiná-
rias decorrentes de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo  
n.° 6/2020. 

   Saiba mais

 ◆ Restos a Pagar. O Projeto de Lei n.° 128/2020 introduz disposição transi-
tória na Lei Complementar nº 101/2000, para dispor sobre a flexibilização 
do prazo previsto no parágrafo único do artigo 21 em virtude da pandemia  
do Covid-19. 

   Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1892002
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1892229
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1892788
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1892755
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1893422
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1893435
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 ◆ Etanol Hidratado. O Projeto de Lei n.° 2.654/2020 dispõe sobre a redução 
a zero das alíquotas de contribuição para PIS/Pasep e da Cofins aplicada ao 
etanol hidratado, durante o período de emergência de saúde pública devida 
à pandemia da Covid-19. 

   Saiba mais

 ◆ Protesto de Títulos. O Projeto de Lei n.° 2.665/2020 suspende os efeitos dos 
protestos de títulos e de outros documentos de dívida, de que trata a Lei nº 
9.492/1997, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente 
da pandemia da Covid-19, reconhecido por meio do Decreto Legislativo  
n.° 6/2020. 

   Saiba mais

 ◆ Geração de Emprego. O Projeto de Lei n.° 2.667/2020 cria o Programa Emer-
gencial de Geração de Emprego e Renda – PROEGER, destinado à redução 
do desemprego, garantia de renda e recuperação econômica, bem como ao 
fornecimento de bens e serviços, especialmente os necessários ao combate 
à pandemia causada pelo novo Coronavírus. 

   Saiba mais

 ◆ Insalubridade. O Projeto de Lei n.° 2.692/2020 fixa em 100% o adicional de 
insalubridade dos profissionais da saúde que atuam no enfrentamento ao 
Covid-19, na rede pública e na rede privada. 

   Saiba mais

 ◆ Testes. O Projeto de Lei n.° 2.733/2020 torna obrigatória a inclusão de teste 
do Coronavírus aos exames de sangue realizados em unidades de saúde 
pública e privada. 

   Saiba mais

 ◆ Regularização Tributário. O Projeto de Lei n.° 2.735/2020 institui o Programa 
Extraordinário de Regularização Tributária da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em decorrência do 
estado de calamidade pública pela pandemia de Covid-19. 

   Saiba mais

 ◆ Agências Bancárias. O Projeto de Lei n.° 2.766/2020 dispõe sobre o acesso 
das pessoas às agências bancárias e casas lotéricas durante vigência do 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1893790
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1893991
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1894006
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1894293
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1894682
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1894828
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estado de calamidade pública e emergência de saúde de importância inter-
nacional decorrente do novo Coronavírus. 

   Saiba mais

 ◆ Insalubridade. Profissionais de Saúde. O Projeto de Lei n.° 2.767/2020 dis-
põe sobre o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30% 
ao profissional de saúde que esteja atuando no combate à Covid-19. 

   Saiba mais

 ◆ Protestos. O Projeto de Lei n.° 2.793/2020 altera a Lei nº 9.492/1997 (define 
competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e 
outros documentos de dívida), para determinar a suspensão retroativa dos 
efeitos, nos termos em que especifica, e vedar novos protestos enquanto 
vigente a calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. 

   Saiba mais

 ◆ Comércio. O Projeto de Lei n.° 2.799/2020 dispõe sobre a higienização das 
mãos nas entradas de estabelecimentos comerciais, manufatureiros e de 
serviços durante a emergência de saúde pública motivada pela Covid-19. 

   Saiba mais

 ◆ Distanciamento Mínimo. O Projeto de Lei n.° 2.820/2020 altera a Lei nº 
13.979/2020, para determinar a obrigatoriedade de sinalização visual do dis-
tanciamento mínimo entre pessoas em filas formadas em estabelecimentos 
comerciais, bancos, lotéricas e outros. 

   Saiba mais

 ◆ Regime Tributário. O Projeto de Lei n.° 2.829/2020 estabelece regime tri-
butário extraordinário para produção nacional de insumos estratégicos de 
saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus. 

   Saiba mais

 ◆ Regularização Tributária. O Projeto de Lei Complementar n.° 130/2020  
institui o Programa Especial de Regularização Tributária decorrente da crise 
causada pela pandemia da Covid-19. 

   Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1895301
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1895304
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1896002
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1896116
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1896507
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1896581
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1896319
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SENADO FEDERAL

 ◆ Reempreendedorismo. O Projeto de Lei Complementar n.° 33/2020 institui o 
Marco Legal do Reempreendedorismo, que estabelece a renegociação especial 
extrajudicial, a renegociação especial judicial e a liquidação especial sumária, 
bem como altera a falência das microempresas e empresas de pequeno porte.

  Saiba mais

 ◆ Imposto de Renda. O Projeto de Lei n.° 802/2020 dispõe sobre a restituição 
do imposto de renda para pessoas físicas no ano de 2020, ano base 2019, em 
razão do período de emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais

 ◆ Incentivos Fiscais. O Projeto de Lei n.° 800/2020 institui incentivos fiscais 
para o setor de turismo durante a pandemia de Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais

 ◆ Imposto de Renda. Isenção. O Projeto de Lei n.° 799/2020 concede isenção 
do imposto de renda aos rendimentos de pessoas físicas vítimas da pande-
mia de Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Serviços Essenciais. O Projeto de Lei n.° 783/2020 proíbe o corte de forne-
cimento dos serviços públicos de energia elétrica, telefonia, gás e de água e 
esgoto, prestados ao consumidor, durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Congresso Nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Prevenção. O Projeto de Lei n.° 780/2020 dispõe sobre medidas penais  
e processuais relativas à prevenção da transmissão do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Transparência. O Projeto de Lei n.° 773/2020 dispõe sobre a transparência  
e controle na aplicação dos recursos públicos em caso de pandemias. 

  Saiba mais

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8076172&ts=1584965472972&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8076166&ts=1584965472451&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8076149&ts=1584967356585&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8076143&ts=1584967356168&disposition=inline
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 ◆ Abuso de Preços. O Projeto de Lei n.° 771/2020 dispõe sobre o aumento  
abusivo de preços por ocasião de endemias, epidemias e pandemias e suas 
consequências. 

  Saiba mais

 ◆ Elevação de Preços. O Projeto de Lei n.° 768/2020 dispõe sobre o crime de 
elevação de preços de produtos e serviços médico-hospitalares sem justa 
causa em época de emergência social, calamidade pública ou pandemia.

  Saiba mais

 ◆ Manutenção de Empregados. O Projeto de Lei n.° 751/2020 dispõe sobre a 
manutenção dos empregados em período de emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais

 ◆ Emergência de Saúde. A Medida Provisória n.° 928/2020 altera a Lei  
n.° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona-
vírus responsável pelo surto de 2019, e revoga o art. 18 da Medida Provisória  
n.° 927/2020. 

  Saiba mais

 ◆ Grandes Fortunas. O Projeto de Lei Complementar n.° 38/2020 institui 
durante o período de calamidade pública no Brasil, o Imposto Extraordinário 
Sobre Grandes Fortunas. 

  Saiba mais

 ◆ Suspensão do Contrato. O Projeto de Lei n.° 867/2020 determina o direito  
à suspenção por 4 meses dos contratos de trabalho com direito a percep-
ção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado devido à pandemia  
de Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Tarifa Social. O Projeto de Lei n.° 868/2020 cria a Tarifa Social Emergencial de 
Água, Esgoto e Energia Elétrica com anistia de 100% dos pagamentos por 90 
(noventa) dias e dispõe sobre a proibição de cortes nas tarifas de água, esgoto 
e energia elétrica durante a vigência de Estado de Calamidade Pública Nacional. 

  Saiba mais
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 ◆ Impostos. O Projeto de Lei n.° 869/2020 concede isenção fiscal dos impos-
tos CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI e IOF incidentes sobre as receitas decor-
rentes das atividades de entretenimento. 

  Saiba mais

 ◆ Fundo Partidário. O Projeto de Lei n.° 870/2020 autoriza os Diretórios 
Nacionais dos Partidos Políticos a doarem recursos do Fundo Partidário e 
do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas para ações incluídas em 
políticas de enfrentamento de emergências de saúde pública, de calamidade 
pública ou de desastres naturais. 

  Saiba mais

 ◆ Fundo. O Projeto de Lei n.° 871/2020 trata da instituição do Fundo para 
Enfrentamento do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Processos Judiciais. O Projeto de Lei n.° 872/2020 suspende processos 
judiciais com pedido de ordem de despejo, cobrança e execução de valores 
oriundos de contrato com garantia hipotecária, alienação fiduciária, aluguel 
ou dívidas dessa natureza durante o estado de calamidade pública reconhe-
cido pelo Congresso Nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Renda Básica. O Projeto de Lei n.° 873/2020 institui a Renda Básica de Cida-
dania Emergencial e amplia benefícios aos inscritos no Programa Bolsa Famí-
lia e aos cadastrados no CadÚnico, em casos de epidemias e pandemias. 

  Saiba mais

 ◆ Fronteiras. O Projeto de Lei n.° 874/2020 prevê a possibilidade de fechamento 
de fronteiras em decorrência de emergências em saúde pública internacional. 

  Saiba mais

 ◆ Tesouro Nacional. O Projeto de Lei n.° 875/2020 autoriza a União a utilizar  
o superávit financeiro das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional 
em 31 de dezembro de 2019 em despesas de ações e serviços públicos de 
saúde voltadas ao enfrentamento da epidemia do Coronavírus responsável 
pelo surto de 2019. 

  Saiba mais
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 ◆ Conselhos Fiscais e de Administração. O Projeto de Lei n.° 876/2020 auto-
riza a realização a distância, utilizando-se de meios ou recursos tecnológicos, 
de reuniões de Conselhos Fiscais e de Administração de empresas públicas 
ou privadas, bem como, os conselhos públicos criados por Lei. 

  Saiba mais

 ◆ Simples Nacional. O Projeto de Lei n.° 877/2020 suspende a exigibilidade do 
recolhimento dos impostos e contribuições federais do Regime Especial Uni-
ficado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional durante o estado 
de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Apoio Financeiro. O Projeto de Lei n.° 878/2020 trata da prestação de apoio 
financeiro extraordinário pela União aos entes federativos que recebem o 
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e o Fundo 
de Participação dos Municípios – FPM, no exercício de 2020, na hipótese de 
redução do repasse mensal em relação ao mesmo período de 2019. 

  Saiba mais

 ◆ Água e Energia. O Projeto de Lei n.° 928/2020 proíbe a interrupção da pres-
tação do fornecimento de água e energia elétrica enquanto vigorar estado 
de calamidade pública no Brasil.

  Saiba mais

 ◆ Congelamento de Preços. O Projeto de Lei n.° 881/2020 trata do con-
gelamento de preços de medicamentos durante a vigência da pandemia  
de Coronavírus.

  Saiba mais

 ◆ Pagamentos Diferenciados. O Projeto de Lei n.° 882/2020 estabelece crono-
grama de pagamentos diferenciados em casos de calamidade pública.

  Saiba mais

 ◆ Cuidados Paliativos. O Projeto de Lei n.° 883/2020 regulamenta a prática de 
cuidados paliativos nos serviços de saúde, no território nacional. 

  Saiba mais
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 ◆ Aluguéis. O Projeto de Lei n.° 884/2020 dispõe sobre a suspensão na 
cobrança do pagamento de aluguéis em caráter emergencial a pessoas físi-
cas e jurídicas, bem como os casos da assunção destes valores pelo Governo 
Federal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, devido à pandemia do Coronavírus 
(Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Adimplemento. O Projeto de Lei n.° 889/2020 disciplina a formação e con-
sulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas 
naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito, para 
vedar novas anotações em período de calamidade pública.  

  Saiba mais

 ◆ Seguros de Vida. O Projeto de Lei n.° 890/2020 inclui na cobertura de segu-
ros de vida óbitos decorrentes de epidemias ou pandemias, ainda que decla-
radas por autoridades competentes.

  Saiba mais

 ◆ Energia Elétrica. O Projeto de Lei n.° 943/2020 trata do custeio extraordiná-
rio das despesas de energia elétrica de unidades consumidoras alcançadas 
pela Tarifa Social de Energia Elétrica.

  Saiba mais

 ◆ Folha de Pagamentos. O Projeto de Lei n.° 949/2020 estabelece medi-
das de desoneração da folha de pagamentos, para garantir a subsistência 
dos empreendimentos e a manutenção de empregos, durante o Estado de 
Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), declarado 
em razão da pandemia do Covid-19.

  Saiba mais

 ◆ Produtos de Segurança. O Projeto de Lei n.° 962/2020 trata da isenção de 
qualquer tributo sobre produtos de segurança e prevenção para o Coronavírus 
durante o período em que o território nacional for acometido pela pandemia.

  Saiba mais

 ◆ Tabelamento de Preços. O Projeto de Lei n.° 963/2020 trata do tabelamento 
dos preços dos produtos de segurança e prevenção para o Coronavírus 
durante o período em que o território nacional for acometido pela pandemia.

  Saiba mais
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 ◆ Interrupção de Serviços. O Projeto de Lei n.° 888/2020 estabelece limitação 
à interrupção de serviços públicos em regime de concessão ou permissão, 
bem como à elevação de suas tarifas durante o período em for caracterizada 
pandemia por declaração da Organização Mundial da Saúde ou decretada 
calamidade pública federal reconhecida pela Congresso Nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Telemedicina. O Projeto de Lei n.° 696/2020 trata d o uso da telemedicina 
durante a crise causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

  Saiba mais

 ◆ Interrupção de Serviços. O Projeto de Lei n.° 1.017/2020 proíbe a interrupção 
por falta de pagamento, durante o estado de emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus, dos serviços públicos 
e atividades consideradas essenciais, dentre eles: o tratamento e abasteci-
mento de água e saneamento básico e o fornecimento de energia elétrica. 

  Saiba mais

 ◆ Isenção de Impostos. O Projeto de Lei Complementar n.° 47/2020 estabe-
lece a isenção de impostos e contribuições das empresas abrangidas pelo  
Simples Nacional em casos de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Grandes Fortunas. O Projeto de Lei n.° 50/2020 Institui imposto sobre gran-
des fortunas e empréstimo compulsório, que financiará necessidades de  
proteção social decorrentes da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Proteção de Trabalhadores. O Projeto de Lei n.° 51/2020 autoriza a utili-
zação do superávit dos Fundos Públicos da União em políticas públicas de 
proteção aos trabalhadores e pequenos empreendedores informais e, para 
a ampliação de outros programas sociais, durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.° 6, de 20 de março de 2020, 
provocada pelo Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Serviços Essenciais. O Projeto de Lei n.° 1.062/2020 estabelece medidas para 
diferir o pagamento e proibir a suspensão da prestação de serviços públicos 
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essenciais e o despejo por falta de pagamento de aluguel, durante o Estado 
de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), declarado 
em razão da pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ PIS e COFINS. O Projeto de Lei n.° 1.124/2020 trata da dispensa de recolhi-
mentos de PIS e COFINS à Microempresa, à Empresa de Pequeno Porte e ao 
Microempreendedor Individual que mantiver o contrato de trabalho de ao 
menos 95% de seus empregados durante e imediatamente após o período de 
vigência de estado de emergência referente à pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimos. O Projeto de Lei n.° 1.128/2020 trata da concessão de emprés-
timos para empresas do setor privado, com juros subsidiados e carência 
e prazos facilitados, para quitação da folha de pagamento no período de 
até três meses, devido ao estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo n.° 6/2020, e da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Operações Compromissadas. O Projeto de Lei n.° 1.165/2020 impede o Banco 
Central do Brasil de realizar operações compromissadas até julho de 2021. 

  Saiba mais

 ◆ LGPD. O Projeto de Lei n.° 1.164/2020 acrescenta o inciso III ao artigo 65 da 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, para prever prazo de apli-
cação das sanções previstas na referida Lei, em virtude do estado de calami-
dade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.° 6, de 20 de março de 
2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decor-
rente do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Crédito. O Projeto de Lei n.° 1.166/2020 estabelece teto de 20% ao ano para 
todas as modalidades de crédito ofertadas por meio de cartões de crédito e 
cheque especial para todas as dívidas contraídas entre os meses de março 
de 2020 e julho de 2021. 

  Saiba mais
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 ◆ Subvenções Econômicas. O Projeto de Lei n.° 1.168/2020 autoriza o Poder 
Executivo a conceder subvenções econômicas, com a finalidade de garantia 
de emprego, em decorrência da Emergência em Saúde Pública Decorrente 
do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Capital de Giro e Emprego. O Projeto de Lei n.° 1.169/2020 cria a Linha de 
Garantia de Capital de Giro e Emprego (LGCGE) destinada à manutenção da 
produção, do emprego e da massa salarial. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimo Compulsório. O Projeto de Lei Complementar n.° 61/2020 ins-
titui o empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias 
causadas pela situação de calamidade pública relacionada à Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Auxílio Doença. O Projeto de Lei n.° 1.192/2020 trata da concessão de auxí-
lio-doença em caso de acidente de trabalho de trabalhadores envolvidos no 
atendimento de pacientes contaminados pela SARS-Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Crédito Emergencial. O Projeto de Lei n.° 1.193/2020 dispõe sobre linha de 
crédito emergencial para pequenas e microempresas, sem garantia real, com 
aval da União, devido ao estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ LGPD. O Projeto de Lei n.° 1.198/2020 acrescenta parágrafo único ao artigo 
65 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, para prever prazo 
de aplicação das sanções previstas na referida Lei, em virtude do estado de 
calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Recuperação Judicial. O Projeto de Lei n.° 1.199/2020 altera a Lei n.° 
11.101/2005, que dispõe sobre a recuperação judicial, a extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária, para modificar a ordem 
de preferência de créditos na falência, durante a vigência do período de cala-
midade pública no Brasil. 

  Saiba mais
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 ◆ Contratos Essenciais. O Projeto de Lei n.° 1.200/2020 institui a moratória 
em contratos essenciais, bancários, securitários e educacionais em favor 
dos consumidores afetados economicamente pela pandemia de Coronavírus 
(Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Pacote de Dados. Gratuidade. O Projeto de Lei n.° 1.201/2020 trata da a obri-
gatoriedade da oferta de pacote de dados gratuito pelas empresas de teleco-
municação móvel, durante a pandemia de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Despejo. O Projeto de Lei n.° 1.204/2020 suspende o curso das ações de 
despejo de imóveis residenciais, proíbe a sua propositura com base no ina-
dimplemento justificado que menciona, reduz os aluguéis comerciais nos 
períodos de fechamento pela pandemia de Coronavírus (Covid-19) e exime  
o locatário do pagamento de juros e multa. 

  Saiba mais

 ◆ Lei da Garantia do Emprego. O Projeto de Lei n.° 1.206/2020 institui a Lei de 
Garantia do Emprego. 

  Saiba mais

 ◆ Prorrogação de Prazos. O Projeto de Lei n.° 1.207/2020 prevê a prorrogação 
automática de prazos para o contribuinte em caso de reconhecimento de 
estado de calamidade pelo Congresso Nacional, a partir de solicitação do 
Poder Executivo. 

  Saiba mais

 ◆ Vedação de Multas e Juros. O Projeto de Lei n.° 1.208/2020 veda a cobrança 
de multas e juros ao consumidor, incidentes sobre o atraso no pagamento 
de compras de produtos e serviços, durante a vigência de estado de cala-
midade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Crédito Bancário. O Projeto de Lei n.° 1.209/2020 veda a cobrança de juros e 
multa por atraso em operações de crédito bancário, inclusive na modalidade 
de cartão de crédito, durante a vigência de estado de calamidade pública. 

  Saiba mais
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 ◆ Prazos e Bloqueios Judiciais. O Projeto de Lei n.° 1.243/2020 acrescenta o 
art. 1.045-A ao Código Processo Civil, para suspender os prazos processuais 
e os bloqueios judiciais, nos casos em que especifica, a contar da publica-
ção desta Lei, até o dia 31 de dezembro de 2020, em face da ocorrência 
do estado de calamidade pública provocado pela pandemia de coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Alíquota. CSLL. O Projeto de Lei n.° 1.276/2020 trata da majoração de alí-
quotas de contribuição sobre o lucro líquido para as pessoas jurídicas de 
instituições financeiras. 

  Saiba mais

 ◆ Concessão e Permissão. O Projeto de Lei n.° 1.280/2020 altera a Lei 
8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da pres-
tação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e 
dá outras providências, para inserir a possibilidade de intervenção do Poder 
Público nos casos de decretação do Estado de Calamidade Pública. 

  Saiba mais

 ◆ PRONAMPE. Apoio a Negócios. O Projeto de Lei n.° 1.282/2020 institui o Pro-
grama Nacional de Apoio as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 
PRONAMPE para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios. 

  Saiba mais

 ◆ Desconto. Folha de Pagamento. O Projeto de Lei n.° 1.328/2020 altera a  
Lei n.° 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de presta-
ções em folha de pagamento, com suspensão temporária de pagamentos das 
prestações das operações de créditos consignados em benefícios previdenciá-
rios, enquanto persistir à emergência de saúde pública de importância nacional 
em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Transferências Bancárias. O Projeto de Lei n.° 1.342/2020 disciplina a 
cobrança de tarifas para transferências bancárias até 31 de dezembro, de 
2020, devido ao estado de calamidade pública, em virtude da pandemia  
causada pelo Covid-19. 

  Saiba mais
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 ◆ Empréstimo Bancário. Parcelas. O Projeto de Lei n.° 1.359/2020 trata da   
prorrogação de parcelas de empréstimo bancário, bem como sobre a sus-
pensão da incidência de juros, de microempresários individuais e microem-
presas, em virtude da ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo 
Congresso Nacional, pelo período de três meses ou durante o estado de 
calamidade pública, o que for maior. 

  Saiba mais

 ◆ Adequação em Estabelecimentos. O Projeto de Lei n.° 1.360/2020 dispõe 
sobre medidas de adequação dos estabelecimentos na hipótese de surto, 
epidemia ou pandemia. 

  Saiba mais

 ◆ Linha de Crédito. O Projeto de Lei n.° 1.363/2020 cria linha de crédito para 
financiamento para capital de giro de para as micro e pequenas empre-
sas cujas atividades sejam afetadas pelo estado de calamidade referido no 
Decreto Legislativo n.° 6, de 2020. 

  Saiba mais

 ◆ Tributo. Recolhimento. O Projeto de Lei Complementar n.° 66/2020 prorroga 
os prazos de recolhimento de tributos e de apresentação das declarações  
e obrigações a que se refere. 

  Saiba mais

 ◆ Substituição Tributária. O Projeto de Lei Complementar n.° 72/2020 sus-
pende o regime de substituição tributária, quando reconhecida a ocorrência 
do estado de calamidade pública, do Estado de Sítio ou Estado de Defesa, 
acrescentando o art. 10-A na Lei Kandir. 

  Saiba mais

 ◆ Folha de Pagamento. O Projeto de Lei n.° 1.448/2020 suspende os descontos 
em folha de pagamento ou remuneração no período que menciona. 

  Saiba mais

 ◆ Seguro Desemprego. O Projeto de Lei n.° 1.449/2020 institui modalidade do 
seguro-desemprego devida ao trabalhador em caso de calamidade pública 
reconhecida pelo Congresso Nacional. 

  Saiba mais
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 ◆ Alienação Fiduciária. Abertura de Crédito. O Projeto de Lei n.° 1.451/2020 
permite que as instituições financeiras abram limite de crédito garantido 
pela alienação fiduciária de imóvel. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimo Consignado. Folha de Pagamento. O Projeto de Lei n.° 1.452/2020 
dispõe sobre a suspensão dos descontos de prestações em folha de paga-
mento referentes a empréstimos consignados contratados por empregados, 
aposentados e pensionistas. 

  Saiba mais

 ◆ Oferta de Serviços. O Projeto de Lei n.° 1.453/2020 estabelece medidas 
gerais a serem seguidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
em relação a preços e oferta de bens e serviços e abusos contra o consumi-
dor na vigência de estado de emergência ou calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimos Consignados. Aposentados. O Projeto de Lei n.° 1.519/2020 
dispõe sobre a suspensão do pagamento de empréstimos consignados toma-
dos por aposentados e pensionistas em virtude da ocorrência de calamidade 
pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Reequilíbrio Contratual. O Projeto de Lei n.° 1.520/2020 fixa condições de 
reequilíbrio contratual no caso de surto, epidemia ou pandemia. 

  Saiba mais

 ◆ Financiamento Imobiliário. O Projeto de Lei n.° 1.521/2020 autoriza a 
prorrogação do vencimento das prestações de financiamento imobiliário do 
Sistema Financeiro de Habitação (SFH), do Sistema Financeiro Imobiliário 
(SFI) ou de quaisquer outras modalidades de financiamentos destinados à 
aquisição da casa própria no período que especifica. 

  Saiba mais

 ◆ Adicional Temporário. CSLL. O Projeto de Lei n.° 1.522/2020 instituir adi-
cional temporário de alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido 
incidente sobre o resultado das instituições financeiras e das empresas de 
mineração, a vigorar durante os exercícios de 2020 a 2030. 

  Saiba mais
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 ◆ Transporte Remunerado. O Projeto de Lei n.° 1.540/2020 dispõe sobre o per-
centual máximo a ser retido pelas empresas organizadoras do serviço de 
prestação de transporte remunerado privado individual de passageiros. 

  Saiba mais

 ◆ Reajuste de Preços. O Projeto de Lei 1.542/2020 dispõe sobre a suspensão, 
pelo prazo que menciona, do ajuste anual dos preços de medicamentos e dos 
planos e seguros privados de assistência à saúde. 

  Saiba mais

 ◆ Dívidas Rurais. O Projeto de Lei n.° 1.523/2020 autoriza a prorrogação de 
dívidas rurais em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Cesta Básica. O Projeto de Lei n.° 1.610/2020 veda a elevação de preço 
de alimentos componentes da cesta básica durante estado de calamidade 
pública nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Vigilância Sanitária. O Projeto de Lei n.° 1.645/2020 Altera a Lei n.° 6.360/1976, 
dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, 
as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes 
e outros produtos, e dá outras providências, para tratar da realização de 
ensaios clínicos com idosos. 

  Saiba mais

 ◆ Transação resolutiva de Litígio. O Projeto de Lei n.° 1.647/2020 dispõe 
(i) sobre a transação resolutiva de litígio relativa à cobrança de créditos 
da Fazenda Pública; (ii) altera o percentual de redução do lucro líquido 
ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação 
do Imposto de Renda e o percentual a ser reduzido por compensação da 
base de cálculo negativa, para efeito de determinação da base de cálculo 
da contribuição social sobre o lucro, quando reconhecida a ocorrência do 
estado de calamidade pública, do Estado de Sítio ou Estado de Defesa e 
(iii) isenta do IRRF os recursos mantidos e aplicados pelas organizações 
gestoras de fundos patrimoniais. 

  Saiba mais
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 ◆ IRPJ. Dedução. O Projeto de Lei n.° 1.705/2020 concede dedução do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica devido a doações destinadas exclusiva-
mente a ações de enfrentamento aos efeitos da pandemia do novo Corona-
vírus (Covid-19) feitas por empresas. 

  Saiba mais

 ◆ Álcool em Gel. Empréstimo. O Projeto de Lei n.° 1.706/2020 dispõe sobre 
a concessão de empréstimos subsidiados para fabricantes de álcool em gel 
devido ao estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legisla-
tivo n.° 6, de 20 de março de 2020. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimo Consignado. O Projeto de Lei n.° 1.708/2020 dispõe sobre a sus-
pensão do pagamento de empréstimos consignados tomados por aposenta-
dos que tenham 65 anos ou mais de idade e recebam proventos equivalentes 
ou inferiores a três salários mínimos, em virtude da ocorrência de calami-
dade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Crédito Rural. O Projeto de Lei n.° 1.789/2020 altera a Lei n.º 13.606, de  
9 de janeiro de 2018, para autorizar rebate para a liquidação de operações 
de crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2018, a repactuação de 
dívidas de operação de crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2019, 
autoriza o Poder Executivo a instituir linhas de crédito especiais destinadas 
a atender aos setores produtivos rural, industrial, comercial e de serviços 
dos Municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública 
reconhecidos pelo Poder Executivo federal ou Municipal e cria abono, de 
caráter assistencial, devido aos agricultores familiares aposentados, com 
renda de benefício de um salário mínimo. 

  Saiba mais

 ◆ CSLL. Adicional Temporário. O Projeto de Lei n.° 1.793/2020 institui adi-
cional temporário de alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido 
incidente sobre o resultado das instituições financeiras durante os exercí-
cios de 2020 e 2021. 

  Saiba mais

 ◆ Suspensão. Financiamentos e Empréstimos. O Projeto de Lei n.° 1.799/2020 
estabelece a suspensão, durante a vigência do estado de calamidade pública 
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em decorrência do Coronavírus, das parcelas de empréstimos e financiamen-
tos com instituições financeiras públicas e privadas que compõe o sistema 
financeiro nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimo Consignado. Suspensão de Desconto. O Projeto de Lei n.° 
1.800/2020 dispõe sobre a suspensão do desconto de operações de emprés-
timo consignado como medida excepcional de enfrentamento da calamidade 
pública decretada em virtude da emergência sanitária resultante do vírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Adicional de Insalubridade. O Projeto de Lei n.° 1.802/2020 dispõe sobre 
o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% aos pro-
fissionais da área de saúde do setor privado cujas instituições em que tra-
balham estejam vinculadas ao atendimento de pacientes infectados pelo 
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Financiamento Imobiliário. O Projeto de Lei n.° 1.803/2020 dispõe sobre a 
suspensão do pagamento de prestações do financiamento imobiliário durante 
a emergência de saúde pública decorrente da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Relações de Consumo. O Projeto de Lei n.° 1.852/2020 dispõe sobre os cadas-
tros negativo e positivo das relações de consumo no período entre o início da 
vigência do estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Despesas Essenciais. O Projeto de Lei n.° 1.870/2020 dispõe sobre a poster-
gação do pagamento de despesas essenciais intermediadas por instituições 
financeiras, prazo de 60 dias, de trabalhadores autônomos e profissionais 
liberais, no caso de situações extremas como pandemias. 

  Saiba mais

 ◆ Emergência de Saúde Pública. O Projeto de Lei n.° 1.885/2020 veda a suspen-
são ou rescisão unilateral dos contratos dos planos privados de assistência 
à saúde durante o período de emergência de saúde pública de importância 
internacional. 

  Saiba mais
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 ◆ Financiamentos Habitacionais. O Projeto de Lei n.° 1.935/2020 dispõe 
sobre a suspensão de prestações de financiamentos habitacionais em 
favor de consumidores afetados economicamente pela pandemia de  
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Mensalidade. Planos de Saúde. O Projeto de Lei n.° 1.994/2020 reduz o valor 
das mensalidades pagas às operadoras de planos de assistência à saúde, 
durante o período de emergência de saúde pública de que trata a Lei. 

  Saiba mais

 ◆ Regime Tributário. O Projeto de Lei Complementar n.° 96/2020 dispõe sobre 
a possibilidade de alteração do regime de tributação com base no lucro pre-
sumido para o lucro real, durante o ano-calendário de 2020, como medida 
de proteção para enfrentamento da crise econômica ocasionada pelo novo 
Coronavírus (SARS-CoV-2). 

  Saiba mais

 ◆ Garantia de Produtos Importados. O Projeto de Lei n.° 2.002/2020 dispõe 
sobre garantia de produto adquirido no exterior. 

  Saiba mais

 ◆ Teletrabalho. O Projeto de Lei n.° 2.019/2020 determina que, durante a 
vigência do Decreto Legislativo n.° 6/2020, as empresas que permanecerem 
em funcionamento encaminharão ao teletrabalho empregados com deficiên-
cia e pertencentes a um grupo de risco. 

  Saiba mais

 ◆ Cláusulas de Fidelidade. O Projeto de Lei n.° 2.021/2020 autoriza o afasta-
mento de cláusulas de fidelidade em contratos firmados antes da decretação 
da calamidade pública do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Indenização. Lucros Cessantes. O Projeto de Lei n.° 2.033/2020 dispõe sobre 
a indenização e a pensão por lucros cessantes cabíveis em decorrência de 
óbitos por ausência de leitos de UTI no período de emergência de saúde 
pública de importância nacional e internacional, decorrente do Coronavírus 
(Covid-19). 

  Saiba mais
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 ◆ Internação Hospitalar. O Projeto de Lei n.° 2.075/2020 altera a Lei n.° 
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente do coro-
navírus responsável pelo surto de 2019, para possibilitar a cobertura, 
sem o cumprimento dos prazos de carência, da internação hospitalar de 
pacientes com a covid-19, mediante compensação dos custos das operado-
ras pela respectiva redução dos valores de ressarcimento por elas devidos 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

  Saiba mais

 ◆ Reajuste de Mensalidades. O Projeto de Lei n.° 2.112/2020 altera a Lei  
n.° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona-
vírus, para proibir o reajuste das mensalidades dos planos de saúde enquanto 
perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional rela-
cionada ao novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Aumento Abusivo. O Projeto de Lei n.° 2.189/2020 altera o Código de Defesa 
do Consumidor para tipificar como crime o aumento abusivo do preço de 
produtos ou serviços em situações de epidemia, desastres de grandes pro-
porções e calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Operação de Crédito. O Projeto de Lei n.° 2.207/2020 altera a Lei n.° 
1.079/1950, e o Decreto-Lei n.° 201/1967, para incluir no rol de crimes de 
responsabilidade a não publicação das operações de crédito e das despesas 
executadas durante a vigência de estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Protesto de Títulos. O Projeto de Lei n.° 2.303/2020 insere disposição transi-
tória na Lei n.º 9.492/1997, para suspender o exame dos protestos de títulos 
e outros documentos de dívidas em face das pessoas jurídicas de direito pri-
vado no período em que especifica. 

  Saiba mais

 ◆ Protesto Extrajudicial de Títulos. O Projeto de Lei n.° 2.307/2020 suspende  
a lavratura e o registro de protesto extrajudicial de títulos e outros 
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documentos de dívida, de que trata a Lei n.º 9.492/1997, devidos por micro 
e pequenas empresas, enquanto perdurar o estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Leitos Privados. O Projeto de Lei n.° 2.308/2020 altera a Lei n.º 13.979/2020, 
para dispor sobre uso compulsório de leitos privados disponíveis, de qual-
quer espécie, pelos entes federativos para a internação de pacientes acome-
tidos de Síndrome Aguda Respiratória Grave ou com suspeita ou diagnóstico 
de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Suspensão de Dívidas. O Projeto de Lei Complementar n.° 113/2020 regu-
lamenta o disposto no art. 192 da Constituição Federal para suspender o 
pagamento de dívidas e estabelecer percentual máximo de juros durante 
períodos de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Retroatividade. O Projeto de Lei n.° 675/2020 suspende retroativamente e 
impede novas inscrições nos cadastros de empresas de análises e informa-
ções para decisões de crédito enquanto vigente a calamidade pública decor-
rente da pandemia da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Importação de Materiais. O Projeto de Lei n.° 864/2020 altera a Lei  
n.° 13.979/2020, para estabelecer o prazo de 72 (setenta e duas) horas para 
que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize a importa-
ção 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. 

  Saiba mais

 ◆ Regime Tributário Emergencial. O Projeto de Lei n.° 985/2020 institui  
o Regime Tributário Emergencial (RTE-Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Profissionais Essenciais. O Projeto de Lei n.° 1.409/2020 altera a Lei n.° 
13.979/2020, para determinar a adoção de medidas imediatas que preservem 
a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle 
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de doenças e à manutenção da ordem pública, durante a emergência de saúde 
pública decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

  Saiba mais

 ◆ Ventiladores Pulmonares. O Projeto de Lei n.° 2.354/2020 dispõe sobre 
os requisitos de fabricação e comercialização de ventiladores pulmonares 
durante o período em que perdurar a situação de emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Recuperação Judicial. O Projeto de Lei n.° 2.409/2020 dispõe sobre obri-
gações regidas pela lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária, no período da pandemia 
do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Propriedade Industrial. O Projeto de Lei n.° 2.410/2020 altera a Lei  
n.° 9.279/1996 (Lei de propriedade industrial) para conferir celeridade ao 
exame de pedidos de patente relacionados a produtos, processos, equipa-
mentos e materiais essenciais para o combate a epidemias. 

  Saiba mais

 ◆ Intervenção Bancária. O Projeto de Lei n.° 2.415/2020 altera a Lei n.° 
6.024/1974, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de 
instituições financeiras, para dar publicidade e transparência aos atos do 
processo de intervenção bancária. 

  Saiba mais

 ◆ Taxas de Juros. O Projeto de Lei n.° 2.479/2020 dispõe sobre a redução das 
taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras e da limitação da utili-
zação dos recursos recebidos por essas instituições em virtude da ocorrência 
de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Respiradores e Ventiladores. O Projeto de Lei n.° 2.526/2020 altera Lei 
n.° 13.979/2020, para prever rito simplificado para a para a produção, 
comercialização e uso de respiradores ou ventiladores pulmonares, dispor 
sobre a requisição de equipamentos e insumos, e dispor sobre multas  

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8104775&ts=1588805054365&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8104775&ts=1588805054365&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8104057&ts=1588787252355&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8104842&ts=1588940082608&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8104842&ts=1588940082608&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8104856&ts=1588940113172&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8104946&ts=1588788478158&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8107939&ts=1588959443801&disposition=inline


81   |      www.cesconbarrieu.com.br

e penalidades a serem aplicados aos agentes públicos e privados que 
praticarem atos de improbidade ou crimes contra a administração pública 
relacionados a compras e contratações firmadas com fundamento no 
disposto na Lei n.° 13.979/2020. 

   Saiba mais

 ◆ Instituições Financeiras. O Projeto de Lei n.° 2.533/2020 dispõe sobre a dis-
pensa de licitação de quaisquer instituições financeiras autorizadas a operar 
pelo Banco Central do Brasil, para efetuar o pagamento dos benefícios emer-
genciais, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6/2020, conforme a Emenda Constitucional n.° 106/2020. 

   Saiba mais

 ◆ Licitação. O Projeto de Lei n.° 2.544/2020 altera a Lei n.° 13.979/2020, para 
determinar a ampla divulgação da execução das contratações realizadas com 
dispensa de licitação destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. 

   Saiba mais

 ◆ Leitos Privados. O Projeto de Lei n.° 2.563/2020 altera a Lei Orgânica da 
Saúde para obrigar os serviços de saúde a informar a quantidade e a dispo-
nibilidade de leitos que possuem. 

   Saiba mais

 ◆ Atendimento ao Consumidor. O Projeto de Lei n.° 2.569/2020 impõe ao 
fornecedor o dever de disponibilizar canal de atendimento ao consumidor, 
inclusive nas hipóteses em que o estabelecimento estiver fechado por deter-
minação do Poder Público. 

   Saiba mais

 ◆ Serviços de Mídia. O Projeto de Lei n.° 2.629/2020 altera o Código de Prote-
ção e Defesa do Consumidor para obrigar lojas virtuais de serviços de mídia 
over-the-top (OTT) a oferecer listagem periódica e atualizada dos produtos e 
serviços adquiridos, dos termos contratuais e dos valores pactuados. 

   Saiba mais
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 ◆ Planos de Saúde. Contratos Suspensos. O Projeto de Lei n.° 2.631/2020 
assegura a manutenção da condição de beneficiário de plano de saúde, pelo 
período de um ano, aos empregados ou servidores que tiverem seu contrato 
rescindido ou suspenso, ou mesmo em caso de demissão ou exoneração. 

   Saiba mais

 ◆ Seguros Privados de Saúde. O Projeto de Lei n.° 2.480/2020 suspende os 
reajustes das contraprestações pecuniárias, isenta do cumprimento de perí-
odos de carência os beneficiários com suspeita ou confirmação diagnóstica 
de Covid-19 e veda a suspensão ou a rescisão unilateral de contrato de pla-
nos e seguros privados de assistência à saúde. 

   Saiba mais

 ◆ Liquidação Provisória. O Projeto de Lei Complementar n.° 122/2020 dispõe 
sobre a liquidação provisória e o pagamento antecipado da despesa pública 
em caso de decretação oficial de estado de calamidade pública. 

   Saiba mais

 ◆ Setor Sucroenergético. O Projeto de Lei n.° 2.639/2020 institui o Programa 
Emergencial de Apoio ao Setor Sucroenergético brasileiro (PEASSE ). 

   Saiba mais

 ◆ Pesquisa Tecnológica. O Projeto de Lei n.° 2.707/2020 altera a Lei n.° 
11.196/2005, para permitir que o excedente do percentual dos dispêndios 
com pesquisa tecnológica excluído do lucro líquido das empresas possa ser 
aproveitado em períodos de apuração posteriores. 

   Saiba mais

 ◆ Inexigibilidade de Licitação. O Projeto de Lei n.° 2.741/2020 altera a Lei de 
Licitações para acrescentar, nas hipóteses de inexigibilidade de licitação,  
a contratação de hospedagem, alimentação e demais serviços de hotelaria, 
para atendimento a profissionais de saúde e profissionais de outras catego-
rias que trabalhem em unidades e serviços de saúde durante o período em 
que seja decretada emergência de saúde pública. 

   Saiba mais
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 ◆ Ensino a Distância. O Projeto de Lei n.° 2.775/2020 dispõe sobre a gratui-
dade no acesso a aplicações de ensino a distância por meio de conexões fixas  
e móveis de banda larga para estudantes de escolas públicas no período da 
emergência decorrente do Coronavírus. 

  Saiba mais

Assembleia Legislativa de São Paulo

 ◆ Auxílios a Servidores. O Projeto de Lei n.° 136/2020 veda a suspensão e o 
corte de auxílios a servidores e funcionários públicos durante o período de 
surto de Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Proteção da População. O Projeto de Lei n.° 138/2020 estabelece medidas 
para proteger a população e garantir o acesso aos serviços essenciais durante 
o período de duração da pandemia do Covid-19.  

  Saiba mais

 ◆ ICMS. Comércio. O Projeto de Lei n.° 140/2020 isenta de cobrança do Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS as receitas prejudicadas 
pelo fechamento compulsório das atividades comerciais no Estado em razão 
do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ ICMS. Mercosul. O Projeto de Lei n.° 142/2020 concede isenção temporária 
da alíquota do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni-
cipal e de Comunicação – ICMS das mercadorias classificadas nos códigos da 
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM. 

  Saiba mais

 ◆ Subsídios. Deputados. O Projeto de Lei n.° 143/2020 reduz os subsídios dos 
Deputados Estaduais durante o período do estado de calamidade pública 
decretado em razão da pandemia de Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Políticas Emergenciais. O Projeto de Lei n.° 144/2020 institui políticas emer-
genciais relativas às condições de trabalho dos servidores públicos do Estado 
para a prevenção e eliminação da propagação do Covid-19. 

  Saiba mais
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 ◆ Concessão. O Projeto de Lei n.° 145/2020 altera a Lei n.° 7.835/1992, que 
dispõe sobre o regime de concessão de obras públicas, de concessão e per-
missão de serviços públicos, para garantir a suspensão do pagamento e a 
continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais. 

  Saiba mais

 ◆ Mandados. O Projeto de Lei n.° 146/2020 determina a suspensão do cumpri-
mento de mandados de reintegração de posse e imissão na posse, despejos 
e remoções judiciais ou extrajudiciais enquanto vigorar medida temporária 
de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do 
novo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Álcool Gel. O Projeto de Lei n.° 147/2020 torna obrigatória a inclusão de 
álcool em gel como item na cesta básica de alimentos do empregado público, 
privado e correlato, no âmbito do território do Estado. 

  Saiba mais

 ◆ Corte de Água. O Projeto de Lei 148/2020 veda o corte por inadimplência do 
fornecimento de água tratada e energia elétrica durante o período de cala-
midade imposto pelo Poder Executivo em razão da pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ ICMS. O Projeto de Lei n.° 150/2020 autoriza o Poder Executivo a conceder 
isenção temporária do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS sobre equipamentos para testagem 
e diagnóstico do novo Coronavírus, álcool em gel 70%, respiradores pulmo-
nares e equipamentos de respiração artificial congêneres. 

  Saiba mais

 ◆ Proteção. O Projeto de Lei n.° 153/2020 torna obrigatório o fornecimento 
de itens de proteção para os profissionais da saúde e da segurança pública 
enquanto vigorar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
do Covid-19 que atinge o Estado. 

  Saiba mais
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 ◆ ICMS. Isenção. O Projeto de Lei n.° 154/2020 autoriza o Poder Executivo 
a conceder isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de  
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação – ICMS nas contas de energia elétrica e serviços de 
telecomunicação enquanto vigorar o estado de calamidade pública decor-
rente da pandemia do Covid-19 que atinge o Estado. 

  Saiba mais

 ◆ Pedágio. O Projeto de Lei n.° 172/2020 suspende a cobrança de tarifas de 
pedágio nas rodovias paulistas durante o período de vigência do Decreto  
n.° 64.881/2020 e do Decreto n.° 64.879/2020. 

  Saiba mais

 ◆ Plano Emergencial. O Projeto de Lei n.° 175/2020 cria o Plano Emergencial 
para Enfrentamento à Covid-19 em áreas vulneráveis e assegura o acesso à 
água e a distribuição de kits com insumos básicos necessários à manutenção 
das condições de higiene e de saúde. 

  Saiba mais

 ◆ Aumento de Preços. O Projeto de Lei n.° 176/2020 veda o aumento de preços 
e a suspensão do fornecimento dos serviços de água, energia elétrica, gás e 
transporte coletivo durante o período do estado de calamidade pública reco-
nhecido pela Assembleia Legislativa. 

  Saiba mais

 ◆ Planos de Saúde. O Projeto de Lei n.° 184/2020 proíbe planos e operadoras 
de saúde de recusarem prestação de serviços a pessoas contaminadas pela 
Covid-19 em razão de prazo de carência de contratos. 

  Saiba mais

 ◆ Formulário Censitário. O Projeto de Lei n.° 192/2020 torna obrigatório o 
preenchimento de formulário censitário para levantamento de estatísticas 
sobre a população diagnosticada com moléstias decorrentes do vírus causa-
dor da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Medidas de Emergência. O Projeto de Lei n.° 193/2020 autoriza o Poder  
Executivo a adotar medidas emergenciais face à pandemia de Covid-19. 

  Saiba mais
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 ◆ Tarifas. Empresas Públicas. O Projeto de Lei n.° 194/2020 isenta pes-
soas físicas e jurídicas do pagamento de tarifas sobre serviços prestados 
por empresas públicas, sociedades de economia mista, concessionárias e  
permissionárias, em razão da pandemia de Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Consumo de Água e Energia. O Projeto de Lei n.° 198/2020 isenta estabele-
cimentos comerciais do pagamento de tarifas de consumo de água e energia 
elétrica enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da 
pandemia causada pelo agente Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Tarifa de Pedágio. O Projeto de Lei n.° 202/2020 isenta da cobrança de tarifa 
de pedágio os veículos comerciais de carga nas rodovias do Estado durante a 
vigência do estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Conexão à Internet. O Projeto de Lei n.° 205/2020 proíbe a interrupção 
dos serviços de conexão à internet residencial, móvel e comercial durante  
o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Tabelamento de Preços. O Projeto de Lei n.° 207/2020 estabelece tabela-
mento de preços dos equipamentos de proteção individual utilizados para 
o controle da transmissão da Covid-19, bem como dos produtos e insumos 
relacionados à prevenção e tratamento da pandemia, até o encerramento da 
emergência em saúde pública. 

  Saiba mais

 ◆ Elevação de Preços. O Projeto de Lei n.° 209/2020 estabelece penalidades 
para elevação injustificada de preços de insumos, produtos ou serviços utiliza-
dos no combate e prevenção à contaminação do novo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Proteção. Pessoas Naturais. O Projeto de Lei n.° 210/2020 estabelece medi-
das de proteção a pessoas físicas e jurídicas frente ao estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia de Covid-19. 

  Saiba mais
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 ◆ Recolhimento. ICMS. O Projeto Lei n.° 220/2020 prorroga o prazo de reco-
lhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunici-
pal e de Comunicação – ICMS em função dos impactos econômicos e sociais 
decorrentes da decretação de calamidade pública por conta da pandemia do  
novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Fidelização Contratual. O Projeto de Lei n.° 221/2020 isenta do pagamento 
de multa de fidelização contratual os consumidores de serviços de telefo-
nia fixa ou móvel, TV por assinatura, conexão à internet ou assemelhados, 
durante a vigência de estado de calamidade pública no Estado. 

  Saiba mais

 ◆ Público e Privado. Ações. O Projeto de Lei n.° 224/2020 institui ações de 
natureza pública e privada enquanto vigorar a quarentena de isolamento 
social em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Incentivos Fiscais. O Projeto de Lei n.° 233/2020 autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder benefício e/ou incentivo fiscal ou tarifário aos hipermer-
cados, supermercados ou congêneres que possuam contratação específica 
para serviços de empacotamento ou acondicionamento em embalagens nos  
caixas de atendimento. 

  Saiba mais

 ◆ Isenção Fiscal. O Projeto de Lei n.° 236/2020 autoriza o Poder Executivo a 
conceder isenção fiscal e efetuar compras de empresas que produzam insu-
mos necessários à atuação da área da saúde pública no combate à pandemia 
de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Máscaras e Álcool Gel. O Projeto de Lei n.° 243/2020 torna obrigatório o uso 
e fornecimento de máscaras e álcool gel, bem como a aferição de tempera-
tura, em estabelecimentos privados determinados por atividades essenciais, 
como medida de enfrentamento ao novo Coronavírus no âmbito do Estado. 

  Saiba mais
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 ◆ Adicional Extraordinário. O Projeto de Lei n.° autoriza o Poder Executivo a 
pagar adicional extraordinário a trabalhadores e servidores das áreas da 
enfermagem e de atendimento epidemiológico e sanitário, decorrente de 
suas atividades no período de combate ao Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimo Consignado. O Projeto de Lei n.° 247/2020  suspende tempora-
riamente os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento 
no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Estado 
como medida de combate e prevenção à contaminação do novo Coronavírus 
(Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Contratos Administrativos. O Projeto de Lei n.° 258/2020 autoriza o Poder 
Executivo a promover medidas excepcionais no âmbito dos contratos admi-
nistrativos de prestação de serviços em face da situação de emergência e do 
estado de calamidade pública decorrentes do novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Máscaras. Uso Obrigatório. O Projeto de Lei n.° 261/2020 torna obrigatório o 
uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos, industriais, 
comerciais e bancários como medida de enfrentamento à disseminação do 
novo coronavírus causador da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Ginástica. O Projeto de Lei n.° 263/2020 reconhece as academias e os centros 
de ginástica como estabelecimentos que têm por objeto atividades essen-
ciais durante período de vigência do Decreto n.º 64.879/2020 e do Decreto 
n.° 64.881/2020. 

  Saiba mais

 ◆ Elevação de Preços. O Projeto de Lei n.° 265/2020 proíbe e estabelece 
penalidades para elevação injustificada de preços de insumos, produtos 
ou serviços utilizados no combate e prevenção à contaminação pelo novo  
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Descontos em Folha de Pagamento. O Projeto de Lei n.° 267/2020 suspende 
os descontos em folha de pagamento referentes a empréstimos consignados 
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contraídos por servidores e funcionários públicos enquanto viger o estado de 
calamidade pública decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Medidas Sanitárias. Administração Pública. O Projeto de Lei n.° 272/2020 
estabelece medidas sanitárias a serem observadas nos próprios da adminis-
tração direta, indireta e funcional do Estado para a contenção da expansão 
da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Medidas Sanitárias. Comércio. O Projeto de Lei n.° 273/2020 estabelece 
medidas sanitárias a serem observadas nos estabelecimentos comerciais do 
Estado para a contenção da expansão da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Isenção Fiscal. Dívida Ativa. O Projeto de Lei n.° 283/2020 suspende a con-
cessão de benefícios de isenção fiscal às empresas devedoras inscritas na 
Dívida Ativa que pertençam a atividades e setores não afetados pela crise 
econômica, durante o período de combate à Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Crédito à Indústria. O Projeto de Lei n.° 289/2020 concede crédito à indús-
tria que manifestar compromisso para converter suas plantas industriais 
visando à produção de EPIs, equipamentos e insumos hospitalares. 

  Saiba mais

 ◆ Isenção de Multa. Fidelidade. O Projeto de Lei n.° 324/2020 isenta os consu-
midores do pagamento de multa de fidelidade nos contratos mantidos com 
empresas de telefonia fixa ou móvel, TV por assinatura, internet ou asseme-
lhados, durante a vigência do decreto de calamidade pública estadual. 

  Saiba mais

 ◆ Exercícios Físicos. O Projeto de Lei n.° 331/2020 reconhece a prática da ativi-
dade física e do exercício físico como essenciais para a população do Estado 
em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, 
bem como em espaços públicos, em tempos de crises ocasionadas por molés-
tias contagiosas ou catástrofes naturais. 

  Saiba mais
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 ◆ Programa de Aquisição de Alimentos. O Projeto de Lei n.° 334/2020 institui 
o Programa de Aquisição de Alimentos Diretamente do Pequeno Produtor 
Rural, com o objetivo de atender às necessidades alimentares de pessoas 
em situação de vulnerabilidade social durante o período de pandemia do 
novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Combate à Pandemia. O Projeto de Lei n.° 350/2020 estabelece medidas 
emergenciais de combate ao novo Coronavírus no Estado. 

  Saiba mais

 ◆ Academias. O Projeto de Lei n.° 357/2020 estabelece normas de segurança 
e autoriza o funcionamento de academias e estabelecimentos do gênero 
durante a pandemia de Covid-19. 

  Saiba mais

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro

 ◆ Taxas de Consumo. O Projeto de Lei n.° 2.049/2020 dispõe sobre suspen-
são das cobranças por parte das concessionárias, das taxas de consumo pelo 
período de noventa dias. 

   Saiba mais

 ◆ Calamidade Pública. O Projeto de Lei n.° 2.051/2020 reconhece o estado de 
calamidade pública em virtude da situação de emergência decorrente do 
novo Coronavírus (Covid-19). 

   Saiba mais

 ◆ Transporte por Aplicativo. O Projeto de Lei n.° 2.053/2020 dispõe sobre pro-
tocolo de proteção e segurança a ser adotado pelas operadoras de transpor-
tes por aplicativo o plano de contingência do novo Coronavírus da Secretaria 
de Estado de Saúde. 

   Saiba mais

 ◆ Pedágio. O Projeto de Lei n.° 2.054/2020 dispõe sobre a isenção de pedágio 
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, aos profissionais da área da saúde e 
segurança pública, enquanto durar o plano de contingência do novo Corona-
vírus da Secretaria de Estado de Saúde. 

   Saiba mais
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 ◆ Serviço de Transporte. O Projeto de Lei n.° 2.056/2020 dispõe sobre manu-
tenção dos serviços de transporte durante a situação de emergência de 
saúde pública. 

   Saiba mais

 ◆ ICMS. Isenção. O Projeto de Lei n.° 2.057/2020 autoriza o Poder Executivo 
a conceder isenção do ICMS nas contas de água, esgoto, energia elétrica, 
comunicações, gás e combustíveis às empresas privadas que sofrerem  
restrição de funcionamento em casos de emergência ou calamidade pública 
no Estado do Rio de Janeiro. 

   Saiba mais

 ◆ Receitas Médicas. O Projeto de Lei n.° 2.058/2020 autoriza o Poder Execu-
tivo a prorrogar o prazo de validade das receitas médicas e de outros pro-
fissionais habilitados, em casos de endemia, epidemia e pandemia, em toda  
a rede de saúde, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

   Saiba mais

 ◆ Energia Elétrica. O Projeto de Lei n.° 2.062/2020 dispõe sobre a proibição 
das empresas públicas e privadas de distribuição de energia elétrica, água e 
gás de realizar medição presencial do consumo destes serviços. 

  Saiba mais

 ◆ Água. O Projeto de Lei n.° 2.065/2020 dispõe sobre a obrigação das empre-
sas públicas e privadas de distribuição de água de fornecer água própria ao 
consumo a toda a população do Estado. 

  Saiba mais

 ◆ Suspensão de Contratos. O projeto de Lei n.° 2.066/2020 veda a suspen-
são ou a interrupção dos contratos firmados com empresas prestadoras de 
serviços durante o estado de emergência em decorrência da pandemia do 
Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Aluguel Social. O Projeto de Lei n.° 2.068/2020 institui o benefício do alu-
guel-social durante a vigência do estado de emergência em razão da epide-
mia do Covid-19. 

  Saiba mais
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 ◆ Equipamento de Proteção. O Projeto de Lei n.° 2.069/2020 dispõe sobre a 
obrigatoriedade do fornecimento de equipamentos de proteção individual 
(epis) para os trabalhadores dos serviços que cita no Estado do Rio de Janeiro 
em casos de endemia, epidemia e pandemia. 

  Saiba mais

 ◆ Isenção Tributária. O Projeto de Lei n.° 2.070/2020 concede isenção temporária 
da alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação – ICMS das mercadorias classificadas nos códigos da Nomen-
clatura Comum do Mercosul – NCM listados no anexo único desta lei. 

  Saiba mais

 ◆ Oferta de Produtos. O Projeto de Lei n.° 2.071/2020 dispõe acerca de medi-
das extraordinárias de garantia à oferta de produtos e insumos para conter 
disseminação do vírus da Covid-19 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Pedágios. O Projeto de Lei n.° 2.073/2020 dispõe sobre a isenção de paga-
mento de pedágio nas rodovias estaduais para todos os caminhoneiros, prin-
cipalmente os que transportam produtos de necessidade humana (alimentos, 
medicamentos, produtos de higiene pessoal, dentre outros), enquanto vigir  
o estado de calamidade pública da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Faturas. O Projeto de Lei n.° 2.080/2020 dispõe sobre a suspensão da 
cobrança das faturas de serviços das empresas operadoras de telefonia e 
internet fixa e móvel, enquanto vigorar a situação de emergência em saúde 
no Estado do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Lojas. O Projeto de Lei n.° 2.081/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade de 
lojas e magazines em funcionamento no Estado do Rio de Janeiro disponibi-
lizarem as faturas de compras ou boletos digitais de seus clientes, em seus 
sítios eletrônicos, na forma que especifica. 

  Saiba mais
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 ◆ Pagamentos. O Projeto de Lei n.° 2.083/2020 autoriza o Poder Executivo do 
stado do Rio de Janeiro a negociar a suspensão do pagamento integral dos 
juros e principal por, no mínimo por 6 (seis) meses, de operações de crédito 
internas contratadas com bancos oficiais.

  Saiba mais

 ◆ Consumo Online. O Projeto de Lei n.° 2.090/2020 assegura o direito ao 
envio em até 48 horas, aos consumidores idosos, das compras efetuadas via 
online/telefone junto aos supermercados, hipermercados e demais estabe-
lecimentos congêneres, enquanto perdurar o reconhecimento de emergência 
na saúde pública, decretado pelo governador , em razão da pandemia do 
Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais

 ◆ Água. O Projeto de Lei n.° 2.092/2020 assegura as pessoas que se encon-
tram em situação de vulnerabilidade social, que estejam nas comunidades no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de receberem o efetivo abastecimento 
de água, sem que ocorra qualquer interrupção do mesmo, durante o período 
em que perdurar o reconhecimento de emergência na saúde pública, decre-
tado pelo governador, em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais

 ◆ Atendimento Exclusivo. O Projeto de Lei n.° 2.094/2020 dispõe sobre a 
implantação de período de atendimento exclusivo para pessoas com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos em supermercados, hortifruti, farmá-
cias, padarias, pet shop’s e lojas de equipamentos médicos e ortopédicos 
durante o plano de contingência para combate da doença Covid-19 causada 
pelo novo Coronavírus.

  Saiba mais

 ◆ Tarifa. Serviços Públicos. O Projeto de Lei n.° 2.095/2020 autoriza o poder 
executivo a conceder redução de tarifa dos serviços públicos essenciais de 
água, energia elétrica e gás aos consumidores durante o plano de contingên-
cia para combate da doença Covid-19 causada pelo novo Coronavírus.

  Saiba mais

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/27626baa7b1a6cad032585350055b60d?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/98045e3a18d2b60b0325853500531b25?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/59226775b890613e032585350053674b?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/b54c44cb4292e6bf03258535005974ff?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/192962d49c565bb10325853500595973?OpenDocument
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 ◆ Barreiras Sanitárias. O Projeto de Lei n.° 2.096/2020 dispõe sobre a implan-
tação de barreiras sanitárias permanentes nos logradouros de acesso ao 
Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de verificação compulsória de pes-
soas contaminadas, durante o plano de contingência para combate da doença 
Covid-19, causada pelo novo Coronavírus.

  Saiba mais

 ◆ Obras. O Projeto de Lei n.° 2.097/2020 dispõe sobre a proibição temporária 
de execução de obras e reparos não emergenciais em condomínios comuns e 
edilícios durante o plano de contingência para combate da doença Covid-19 
causada pelo novo Coronavírus.

  Saiba mais

 ◆ Pedágio. O Projeto de Lei n.° 2.100/2020 dispõe sobre a isenção de pedá-
gio para veículos de profissionais de saúde e, demais funcionários que são 
essenciais para o funcionamento das unidades de saúde, que necessitam de 
utilizar seus veículos particulares para chegarem até seus locais de trabalho 
por falta de transporte público coletivo, enquanto perdurar a pandemia de 
Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais

 ◆ Álcool Gel. Estabelecimentos. O Projeto de Lei n.° 2.102/2020 ficam as far-
mácias, bares e restaurantes, mercados e supermercados localizados no 
Estado do Rio de Janeiro obrigados a colocarem na entrada de cada estabe-
lecimento um recipiente com álcool gel.

  Saiba mais

 ◆ Funcionários. Estabelecimentos. O Projeto de Lei n.° 2.104/2020 adota medi-
das, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para proteger os funcionários de 
farmácias, bares, restaurantes, mercados e supermercados, no período de 
duração da pandemia do Covid-19.

  Saiba mais

 ◆ Isenção de Impostos. O Projeto de Lei n.° 2.108/2020 autoriza o poder exe-
cutivo a do Estado do Rio de Janeiro a conceder isenção do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação em Mercadorias e Serviços – ICMS nos equi-
pamentos de proteção individual para o combate do Covid-19.

  Saiba mais

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/20cf68adfcfcd53903258535005a403e?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/43e9b657a1ee10b803258535005a2be3?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/818620e21590e0f20325853000572857?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/f6c7be93fef5c92c0325853500525a88?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/8283cc101d9ab77d032585350052bc0e?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/717253d372c03ca1032585350051a541?OpenDocument
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 ◆ Instituições Financeiras. O Projeto de Lei n.° 2.109/2020 dispõe que ficam as 
instituições financeiras, bancos e lotéricas localizados no Estado do Rio de 
Janeiro obrigados a terem álcool gel na forma que menciona.

  Saiba mais

 ◆ ICMS. O Projeto de Lei n.° 2.123/2020 determina que, seja concedido a isenção 
temporária da alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS sobre a circulação de produtos 
e prestação de serviços utilizados na prevenção do Coronavírus (Covid-19),  
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

  Saiba mais

 ◆ Mercados e Farmácias. O Projeto de Lei n.° 2.125/2020 estabelece norma 
para abertura de supermercados e farmácias em horários específicos com 
exclusividade para idosos e deficientes físicos no combate ao Coronavírus no 
âmbito do Estado Rio de Janeiro.

  Saiba mais

 ◆ Teste. O Projeto de Lei n.° 2.126/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos de saúde, públicos e privados, em oferecer teste rápido para 
Covid-19 para todos os profissionais de saúde, administrativos e de limpeza.

  Saiba mais

 ◆ ICMS. Prazos. O Projeto de Lei n.° 2.137/2020 dispõe sobre a prorrogação dos 
prazos para o recolhimento de ICMS e cumprimento das obrigações acessó-
rias que menciona, em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais

 ◆ Equipamento de Proteção. O Projeto de Lei n.° 2.154/2020 dispõe sobre a 
obrigatoriedade do fornecimento de equipamentos de proteção individual 
(EPIS) para os trabalhadores de aplicativos de transporte e entregas a domi-
cílio no Estado do Rio de Janeiro em casos de endemia, epidemia e pandemia. 

  Saiba mais

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/d00acfb828eea027032585350053994a?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/7a09f2ab07b036d903258535004f14b1?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/756f0ed9dc649b2e03258530005223e4?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/dc56f9d9cae7a26a032585350056f046?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/ae5186c83814626503258535005374dc?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/3546fd91ae278acc03258536004fe50c?OpenDocument&Highlight=0,2154
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 ◆ Planos de Saúde. O Projeto de Lei n.° 2.155/2020 proíbe que planos e ope-
radoras de saúde no Estado do Rio de Janeiro recusem prestação de servi-
ços a pessoas contaminadas pelo Covid-19 em razão de prazo de carência  
de contratos. 

  Saiba mais

 ◆ Funcionamento de Empresas. O Projeto de Lei n.° 2.165/2020 autoriza o 
funcionamento das empresas situadas no Estado do Rio de Janeiro, durante 
o estado de calamidade pública na saúde, em decorrência da pandemia do 
Coronavírus, na forma que menciona. 

  Saiba mais

 ◆ Cancelamento. Planos de Saúde. O Projeto de Lei 2.171/2020 dispõe sobre a 
vedação da suspensão e/ou o cancelamento dos planos de saúde por falta 
de pagamento, durante a vigência do plano de contingência do novo Corona-
vírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Compras Emergenciais. O Projeto de Lei n.° 2.175/2020 autoriza o poder 
executivo a implementar política de compras emergenciais de produtos 
agrícolas. 

  Saiba mais

 ◆ Farmácias. O Projeto de Lei n.° 2.178/2020 autoriza o Poder Executivo a cre-
denciar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, farmácias da rede privada 
para proceder a vacinação contra a gripe em idosos. 

  Saiba mais

 ◆ ICMS. O Projeto de Lei n.° 2.179/2020 autoriza o poder executivo a suspen-
der a cobrança de ICMS no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, do comércio 
em geral pelo prazo de 90 dias. 

  Saiba mais

 ◆ Pedágio. O Projeto de Lei n.° 2.188/2020 isenta os veículos de transporte de 
cargas ao pagamento de pedágio nas rodovias estaduais, enquanto perdurar 
o estado de calamidade pública na saúde, em decorrência da pandemia do 
Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Protesto de Títulos. O Projeto de Lei n.° 2.189/2020 suspende o protesto de 
títulos durante período certo.

  Saiba mais

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/d7ad6a58a90aa49b032585360050938b?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/f42386e731713e4f0325853600488a93?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/283752f41905277b03258536005dd1da?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/fe8dcd31cf729e6403258536005d448a?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/78f1682f290ac55f03258536004c16b5?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/14277c6bdb93afb9032585360054c1bd?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/f6be8e3c76c9bafc03258536005f7a9d?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/6440afde2c85ce7103258536004b984f?OpenDocument
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 ◆ Incentivos Fiscais. O Projeto de Lei n.° 2.191/2020 dispõe sobre a concessão 
de incentivos fiscais para a realização de aportes de recursos voltados ao 
enfrentamento à situação de calamidade pública enquanto perdurar a situa-
ção de emergência decorrente do novo Coronavírus.

  Saiba mais

 ◆ Concessionárias. O Projeto de Lei n.° 2.192/2020 determina a concessão da 
isenção para o pagamento dos serviços públicos, das concessionárias de 
água/esgoto e energia elétrica, em relação aos microempreendedores indi-
viduais e autônomos, durante o período de pandemia de Coronavírus, no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

  Saiba mais

 ◆ ICMS. Redução. O Projeto de Lei n.° 2.194/2020 a redução a 0 % da alíquota 
do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS, incidentes 
sobre as receitas decorrentes do fechamento de todas atividades comerciais 
no Estado do Rio de Janeiro em razão do Covid-19.

  Saiba mais

 ◆ Equipamentos. O Projeto de Lei n.° 2.204/2020 dispõe sobre a produção e o 
fornecimento de equipamentos necessários ao tratamento e à prevenção ao 
Coronavírus (Covid-19) no Estado do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Supermercados. O Projeto de Lei n.° 2.212/2020 dispõe sobre a limita-
ção do número de clientes no interior de supermercados, hipermercados e 
hortifrutis enquanto vigorar a situação de emergência em saúde no Estado 
do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Call Center. O Projeto de Lei n.° 2.214/2020 dispõe sobre as obrigações das 
empresas de call center no âmbito do Estado do Rio de Janeiro em relação 
aos seus usuários. 

  Saiba mais

 ◆ Sanitização. O Projeto de Lei n.° 2.219/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade 
de realização de processo de sanitização no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro nos locais que especifica. 

  Saiba mais

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/4ffc201261daccc603258536005fa02f?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/ca2e18d419e36e49032585350060bcd0?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/838c2e638af6dd1b03258534007db180?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/15620d7850179faf0325853c00429ae9?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/7970f001e9aa16de0325853c004d5b82?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/8c4fc335e6908a2b0325853c005506b0?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/e8f6ea7ff15965980325853c0050e19a?OpenDocument
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 ◆ Cultura. O Projeto de Lei n.° 2.221/2020 dispõe sobre medidas para o reem-
bolso de ingressos dos setores cultural, do turismo e do entretenimento  
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro em virtude da pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Desestatização. O Projeto de Lei n.° 2.225/2020 proíbe a privatização ou deses-
tatização da companhia estadual de águas e esgotos do Rio de Janeiro durante 
a vigência da situação de emergência decorrente da pandemia de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Comissão Especial. O Projeto de Lei n.° 2.233/2020 institui a obrigatoriedade 
de todos os estabelecimentos de saúde do Estado do Rio de Janeiro, desig-
narem uma comissão especial institucional para às ações de prevenção do 
contágio de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Profissionais de Saúde. O Projeto de Lei n.° 2.234/2020 dispõe sobre a des-
tinação de espaços exclusivos para profissionais da saúde nos sistemas fer-
roviário e metroviário do Estado do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Funcionamento de Laboratórios Ópticos. O Projeto de Lei n.° 2.235/2020 
estabelece como atividade essencial o funcionamento de laboratórios 
ópticos e ópticas, durante o período de reconhecimento na saúde pública, em 
decorrência da pandemia do Covid-19, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Recuperação Econômica. O Projeto de Lei n.° 2.236/2020 institui o plano de 
auxílio e recuperação econômico-financeira às micro e pequenas empresas, 
bem como às MEI – microempresas individuais, cooperativas e empreendimen-
tos econômicos solidários domiciliadas no Estado do Rio de Janeiro durante o 
plano de contingência em razão da doença Covid-19 causada pelo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Tarifa de Estacionamento. O Projeto de Lei n.° 2.238/2020 estabelece 
trânsito livre e a suspensão da cobrança de tarifa de estacionamento 
supermercados, hipermercados e hortifruti, aos veículos de profissionais 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/a6011f76a5b52a090325853c00507392?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/3242712ef9d29fa00325853c004d98c0?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/84d1e1fed5a6fc070325853c00580758?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/e37fe5be43bbde880325853c005e0d2c?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/9d45a99f438d6f610325853c00616e3e?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/619e7aa2f451fda00325853c005fef17?OpenDocument
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da área de saúde, durante o período de emergência, no âmbito do Estado 
do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Locação de Imóveis. O Projeto de Lei n.° 2.243/2020 assegura aos locatá-
rios de imóveis comerciais, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o aba-
timento proporcional de valores de locação em razão da determinação de 
fechamento e interrupção das atividades comerciais para atendimento das 
medidas de combate à Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Instituições de Saúde. O Projeto de Lei n.° 2.245/2020 autoriza as institui-
ções públicas e privadas de atendimento à saúde a adaptarem respiradores 
e ventiladores pulmonares do tipo mecânico hospitalar para dois pacientes 
em casos de situação de calamidade pública ou situação de emergência em 
saúde decretada pelo Poder Executivo. 

  Saiba mais

 ◆ Equipamentos de Proteção Individual. O Projeto de Lei n.° 2.247/2020 
determina a obrigatoriedade de fornecimento de equipamentos de proteção 
individual para os trabalhadores que tenham contato direto com o público 
durante a situação de emergência/estado de calamidade pública em saúde 
decretada pelo Poder Executivo. 

  Saiba mais

 ◆ Água e Energia. MEI e Autônomos. O Projeto de Lei n.° 2.254/2020 deter-
mina a concessão da isenção do pagamento de água/esgoto e energia elé-
trica para microempreendedores individuais e autônomos durante o período 
de pandemia de Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Intervenção. Rede Privada. O Projeto de Lei n.° 2.261/2020 autoriza a inter-
venção na rede privada de saúde na hipótese de recusa a atendimento de 
casos graves do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Parcelamento de Débitos. O Projeto de Lei n.° 2.262/2020 dispõe sobre o 
parcelamento dos débitos das faturas de energia elétrica, água e esgoto 
e gás contraídos pelos consumidores durante o período da pandemia do  
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/3415232a6a95a2950325853b004b897c?OpenDocument
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http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/6ee4a4888b9191d70325853c005ee0ee?OpenDocument
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 ◆ Atividades Empresariais. Reestabelecimento. O Projeto de Lei n.° 2.263/2020 
autoriza o poder executivo a restabelecer o funcionamento de atividades 
empresariais, durante a vigência do plano de contingência do novo Corona-
vírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Imposto. Higiene Pessoal. O Projeto de Lei n.° 2.268/2020 autoriza o poder 
executivo a conceder isenção ou redução do imposto sobre operações relati-
vas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, incidente sobre os 
produtos de higiene pessoal na forma em que menciona. 

  Saiba mais

 ◆ Offshore. O Projeto de Lei n.° 2.274/2020 determina procedimentos espe-
ciais aos funcionários offshore suspeitos ou comprovados com a Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Higiene. Estabelecimentos. O projeto de Lei n.° 2.275/2020 dispõe sobre práti-
cas de higiene a serem observadas nos estabelecimentos fornecedores de ali-
mentos prontos e/ou entregas, para proteção da saúde do consumidor, como 
medida de enfrentamento da propagação e combate ao Coronavirus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Suspensão de Pagamentos. O Projeto de Lei n.° 2.280/2020 dispõe sobre a 
suspensão de pagamentos de parcelas de empréstimos pessoais e contratos 
de crédito consignado concedidos pelas instituições financeiras, pública ou 
privada, aos consumidores. 

  Saiba mais

 ◆ Hospedagem. O Projeto de Lei n.° 2.282/2020 autoriza o Poder Executivo a 
providenciar hospedagem em hotéis, pousadas e demais estabelecimentos 
de hospedaria aos profissionais de saúde que atuem em unidades de saúde 
hospitalares e ambulatoriais e unidades de atendimento móvel pré-hospi-
talar no enfretamento ao Covid-19 e não desejem retornar para suas casas, 
pelo tempo que perdurar as medidas de contenção a pandemia. 

  Saiba mais
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 ◆ Bancos. Acesso para Idosos. O Projeto de Lei n.° 2.283/2020 determina o 
acesso irrestrito aos estabelecimentos bancários privados e casas lotéricas, 
a todos os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimos Consignados. O Projeto de Lei n.° 2.284/2020 autoriza o Poder 
Executivo a suspender pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias os descontos 
das mensalidades dos empréstimos consignados dos servidores do Estado 
do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Requisição de Equipamentos. O Projeto de Lei n.° 2.287/2020 autoriza o Poder 
Executivo a requisitar administrativamente, com fundamento no art. 5º, inciso 
XXV, da Constituição Federal, os meios de produção privados para o forneci-
mento de materiais e a confecção de Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI, a serem destinados, prioritariamente, aos profissionais de saúde. 

  Saiba mais

 ◆ Cadastro de Indústrias. O Projeto de Lei n.° 2.295/2020 cria o Cadastro Esta-
dual Permanente de Indústrias e Manufaturas Interessadas na Conversão 
Produtiva Emergencial no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Abrigo. Hotéis. O Projeto de Lei n.° 2.296/2020 determina que fica o Poder 
Executivo obrigado a proceder à requisição de hotéis e a destiná-los ao 
abrigamento de mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos 
durante a vigência do estado de emergência decorrente de pandemia do 
vírus Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Tabelamento de Preços. EPIS. O Projeto de Lei n.° 2.297/2020  estabelece a 
obrigatoriedade do tabelamento de preços dos equipamentos de proteção 
individual (EPIs) utilizados no controle da transmissão do Covid-19 até o 
encerramento da emergência na saúde pública. 

  Saiba mais
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 ◆ Desconto. Empréstimos. O Projeto de Lei n.° 2.298/2020 suspende o des-
conto das parcelas mensais dos empréstimos celebrados com base na Lei 
n.° 10.820/2004, na forma que menciona. 

  Saiba mais

 ◆ Despejo, Locação e Pagamentos. O Projeto de Lei n.° 2.300/2020 insti-
tui medidas temporárias sobre despejo, locação e pagamentos em geral, 
enquanto durar as medidas de isolamento ou quarentena, prevista na Lei 
n° 13.979/2020, na forma que menciona. 

  Saiba mais

 ◆ ICMS. Fumígenos. O Projeto de Lei n.° 2.308/2020 autoriza o poder execu-
tivo a majorar em até 100 % (cem por cento) a alíquota incidente de ICMS 
para cigarro, charuto, cigarrilha, fumo e artigos correlatos. 

  Saiba mais

 ◆ Licenciamento Ambiental. O Projeto de Lei n.° 2.310/2020 autoriza o poder 
executivo a ampliar, em até 120(cento e vinte) dias, o prazo para renovação 
do licenciamento ambiental expedido pelo órgão competente, no Estado do 
Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Academias. O Projeto de Lei n.° 2.314/2020 dispõe sobre a suspensão da 
cobrança de mensalidade e de planos adquiridos em academias de ginas-
tica ou para pratica de esportes durante o isolamento social na forma  
que menciona. 

  Saiba mais

 ◆ Contratações Emergenciais. O Projeto de Lei n.° 2.315/2020 dispõe medi-
das de fiscalização e controle da legalidade nas contratações emergenciais 
por dispensa de licitação, em decorrência das medidas de enfrentamento à 
pandemia do Coronavírus (Covid-19), na forma que menciona. 

  Saiba mais

 ◆ Compensação de Crédito. O Projeto de Lei n.° 2.317/2020 autoriza o Poder 
Executivo a conceder parcelamento, em até 120 (cento e vinte) meses, nas 
condições desta Lei, dos débitos tributários ou não, inclusive os oriundos 
de autarquias, além do saldo remanescente dos débitos consolidados de 
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parcelamentos anteriores, mesmo que tenham sido excluídos dos respecti-
vos programas e parcelamentos. 

  Saiba mais

 ◆ Garantia. Bens e Serviços. O Projeto de Lei n.° 2.325/2020 dispõe sobre os 
prazos de garantia de bens e serviços durante a pandemia do novo Coro-
navírus (Covid-19).

  Saiba mais

 ◆ Dados Pessoais. O Projeto de Lei n.° 2.326/2020 dispõe sobre o conselho 
estadual de proteção de dados pessoais e da privacidade, com a finalidade 
de auxiliar a administração pública estadual na conformidade com a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

  Saiba mais

 ◆ Alugueis Comerciais. O Projeto de Lei n.° 2.340/2020 dispõe sobre a redução 
proporcional dos alugueis comerciais no estado do rio de janeiro durante 
o plano de contingência do novo Coronavírus determinado pela Secretaria 
de Estado de Saúde. 

  Saiba mais

 ◆ Renegociação Contratual. O Projeto de Lei n.° 2.343/2020 autoriza os 
bancos a procederem com a renegociação contratual ou pausa de finan-
ciamento, sob o critério de vantajosidade para o cliente em virtude da pan-
demia do novo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Prestação de Serviços. Empresas Locais. O Projeto de Lei n.° 2.345/2020 
dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de empresas, de prestação 
de serviço, com sede no estado do rio de janeiro, em razão dos reflexos 
econômicos provocados pela pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Concessionárias. Tarifas. O Projeto de Lei n.° 2.349/2020 fica proibido o 
reajuste a maior das tarifas realizado pelas concessionárias e permissioná-
rias dos serviços públicos enquanto perdurar a pandemia, função do novo 
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais
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 ◆ Quebra de Fidelidade. O Projeto de Lei n.° 2.354/2020 dispõe sobre a veda-
ção da aplicação de multa por quebra de fidelidade nos serviços de tv por 
assinatura, telefonia, internet e serviços assemelhados, enquanto perdurar 
a pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Micro e Pequenas Empresas. O Projeto de Lei n.° 2.362/2020 institui medi-
das que assegurem o funcionamento de empresas de pequeno porte – EPP 
e micro empresas – ME, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, durante o 
período de calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Telemedicina. O Projeto de Lei n.° 2.369/2020 dispõe sobre a autorização 
da prática da telemedicina no estado do Rio de Janeiro durante a pandemia 
do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Faturas. Concessionárias. O Projeto de Lei n.° 2.372/2020 instituir regime 
excepcional e temporário de cobrança das taxas das faturas das concessio-
nárias de serviços públicos, enquanto perdurar o estado de emergência na 
saúde pública do estado. 

  Saiba mais

 ◆ Quitação de Faturas. O Projeto de Lei n.° 2.377/2020 obriga as empresas 
prestadoras de serviços a oferecerem, aos consumidores com contratos em 
atividades, a quitação de faturas em atrasos através de cartão de débito ou 
crédito, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Suspensão Contratual. O Projeto de Lei n.° 2.390/2020 dispõe sobre a 
suspensão temporária de contratos firmados pela administração pública, 
enquanto perdurar a vigência do estado de calamidade pública, no Estado 
do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Transparência. Contratos Emergenciais. O Projeto de Lei n.° 2.391/2020 
dispõe sobre a transparência nos contratos emergenciais firmados pela 
administração pública em razão da situação de calamidade decorrente da 
pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais
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 ◆ Bancos. Serviços por Aplicativo. O Projeto de Lei n.° 2.395/2020 dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos bancos concederem aos seus clientes que possuem conta 
salário a terem acesso a todos os serviços bancários mediante aplicativo. 

  Saiba mais

 ◆ Comércio. O Projeto de Lei n.° 2.400/2020 dispõe sobre a entrada de pes-
soas em comércios de todos os gêneros. 

  Saiba mais

 ◆ Descarte de Material. O Projeto de Lei n.° 2.402/2020 obriga os estabeleci-
mentos comerciais que prestam serviços considerados essenciais a realiza-
rem o devido acondicionamento e descarte, dos Equipamentos de Proteção 
Individual – EPIs, dos seus funcionários durante o período de pandemia do 
Coronavírus, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Consumidor. Inadimplência. O Projeto de Lei n.° 2.407/2020  estabelece 
normas vigentes ao consumidor inadimplente proibindo a cobrança por não 
pagamento de dívida em que o pagamento ou emissão dos boletos, carnês 
e semelhantes for restrito ao estabelecimento onde se contraiu a dívida, 
enquanto perdurar o Estado de Emergência na Saúde Pública do Estado, 
reconhecido pelo Decreto Estadual n.° 46.973/2020, decorrente do novo 
Coronavírus, vetor da Covid-19, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Cláusulas de Fidelidade. O Projeto de Lei n.° 2.410/2020 ficam canceladas, 
desde que a pedido do consumidor, as cláusulas contratuais de prestado-
res de serviços, em especial, operadoras de telefonia e serviços similares, 
que tratam de fidelidade temporal, para efeitos de desconto ou promoções, 
enquanto perdurarem os efeitos da pandemia do vírus Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Máscaras. Uso Obrigatório. O Projeto de Lei n.° 2.415/2020 fica estabele-
cido o uso obrigatório e massivo de máscaras, para evitar a transmissão 
comunitária da Covid-19. 

  Saiba mais
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 ◆ Comércio. Óticas. O Projeto de Lei n.° 2.416/2020 classifica como interesse 
público e serviço essencial na área de saúde o comércio de ótica e autoriza 
o Poder Executivo a permitir a abertura e funcionamento desse comércio 
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, durante o estado de calamidade 
pública em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais

 ◆ Desestatização. O Projeto de Lei n.° 2.419/2020 autoriza o Poder Executivo 
a retomar o Programa Estadual de Desestatização – PED. 

  Saiba mais

 ◆ Teste Rápido. O Projeto de Lei n.° 2.422/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade 
dos estabelecimentos que especifica oferecerem teste rápido para Covid-19 
aos profissionais que atuam em suas dependências. 

  Saiba mais

 ◆ Contratação de Estagiários. O Projeto de Lei n.° 2.425/2020 cria programa 
especial de contratação de estagiários pelo período em que durar o estado 
de calamidade em decorrência da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Moratória Bancária. O Projeto de Lei n.° 2.433/2020 fica autorizada a utili-
zação do dispositivo legal da moratória bancária por pessoa física ou jurídica 
que tenham feito empréstimo de pequena monta de qualquer espécie na 
rede bancária situada no Estado do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Seguros de Vida. O Projeto de Lei n.° 2.434/2020 dispõe sobre a cobertura 
dos seguros de vida contratados a partir de dezembro de 2019, durante  
o período em que perdurar a pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Cancelamento de Seguros. O Projeto de Lei n.° 2.436/2020 dispõe sobre a 
vedação da suspensão e/ou o cancelamento dos seguros residenciais por 
falta de pagamento, durante o período em que perdurar a homologação 
de emergência na saúde pública, decretado pelo governador no âmbito do 
estado do rio de janeiro, em razão da pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais
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 ◆ Cadastros Restritivos. O Projeto de Lei n.° 2.439/2020 fica vedada a inscrição 
em cadastros restritivos de crédito dos consumidores que estejam inadim-
plentes junto as concessionárias de serviços públicos essenciais, as operado-
ras de telefonia e de TV por assinatura, durante o período em que perdurar 
a homologação de emergência na saúde pública, decretado pelo governador 
no âmbito do estado do Rio de Janeiro, em razão da pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Controle Sanitário. O Projeto de Lei n.° 2.458/2020 dispõe sobre o mapea-
mento, o monitoramento e o controle dos efluentes tratados, e a gestão e o 
gerenciamento dos serviços de abastecimento de água potável e de esgota-
mento sanitário para evitar a proliferação do novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ ICMS e ITCMD. O Projeto de Lei n.° 2.462/2020 isentam do ITCMD (imposto 
sobre a transmissão causa mortis e por doação, de quaisquer bens ou direi-
tos) e ICMS, as hipóteses que menciona todas relacionadas ao combate da 
Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Consumo. Serviços Essenciais. O Projeto de Lei n.° 2.473/2020 dispõe sobre 
a suspensão de cobranças relativas ao consumo de serviços essenciais de 
espaços culturais durante a situação de emergência decorrente da pandemia 
da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Convênios com Laboratórios. O Projeto de Lei n.° 2.482/2020 dispõe sobre a 
ampliação de convênios com laboratórios credenciados, visando a execução 
do teste do coronavírus, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Segurança Ocupacional. O Projeto de Lei n.° 2.484/2020 dispõe sobre a 
implantação de plano de contingência, prevenção e segurança ocupacional 
voltado aos profissionais que atuam nas empresas de saneamento básico, 
em função dos riscos potenciais de exposição desta atividade à contamina-
ção pelo Covid-19. 

  Saiba mais
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 ◆ Refinanciamento de Dívida. O Projeto de Lei n.° 2.486/2020 autoriza a Agên-
cia de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S/A (AGERIO) a refinanciar as 
parcelas, dos financiamentos dos veículos utilizados pelos taxistas e moto-
ristas de aplicativos, vencidas durante os meses de vigência do Estado de 
Calamidade, decretado em função do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Contratos sem Licitação. O Projeto de Lei n.° 2.503/2020 veda ao Poder Exe-
cutivo Estadual, bem como aos Poderes Executivos Municipais do Estado do 
Rio de Janeiro, a classificação sigilosa de qualquer contrato firmado sem lici-
tação, bem como de documentos correlatos, em decorrência do estado de 
emergência e do plano de contingência do novo corona vírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Filas. O Projeto de Lei n.° 2.505/2020 determina a responsabilidade pela 
organização e distanciamento individual nas filas geradas em quaisquer 
estabelecimentos no Estado do Rio de Janeiro, em decorrência do estado de 
emergência e do plano de contingência do novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Lockdown. O Projeto de Lei n.° 2.506/2020 autoriza o executivo a adotar 
medidas de isolamento compulsório e integral – “lockdown” – como forma 
de enfrentamento do Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais

 ◆ Planos de Saúde Complementar. O Projeto de Lei n.° 2.512/2020 adota medi-
das, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para formalização de compro-
misso junto às operadoras de planos de saúde suplementar, objetivando 
proteger a população e garantir o acesso aos serviços essenciais, no período 
de duração da pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Garantia Legal. O Projeto de Lei n.° 2.539/2020 suspende a contagem de 
prazo para fins da garantia legal dos bens duráveis aos consumidores durante 
o período em que perdurar a pandemia do Covid-19, no âmbito do Estado do 
Rio de Janeiro. 

  Saiba mais
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 ◆ Desenvolvimento Econômico. O Projeto de Lei n.° 2.556/2020 autoriza a 
criação de um programa de incentivo ao desenvolvimento econômico dos 
municípios através de incentivos ao comércio local. 

  Saiba mais

 ◆ Boletos. O Projeto de Lei n.° 2.259/2020 proíbe instituições financeiras, 
especialmente, agências bancárias e postos de atendimento, inclusive casas 
lotéricas, de restringir o recebimento de boletos de outras instituições finan-
ceiras, quando possível na regulação do BACEN. 

  Saiba mais

 ◆ Assinatura em Contratos. O Projeto de Lei n.° 2.493/2020 dispõe sobre a 
obrigatoriedade da assinatura física em contratos de operação de crédito 
firmados por pessoas idosas. 

  Saiba mais

 ◆ Laboratórios. O Projeto de Lei n.° 2.566/2020 dispõe sobre a ampliação de 
convênios com laboratórios credenciados, visando a execução do teste do 
Coronavírus (Covid-19), no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Túneis de Descontaminação. O Projeto de Lei n.° 2.575/2020 dispõe sobre 
criação de túneis de descontaminação, na forma que especifica. 

  Saiba mais

 ◆ Parcerias. O Projeto de Lei n.° 2.584/2020 autoriza o Poder Executivo a fir-
mar parcerias com empresas ligadas ao ramo de informática para ceder em 
comodato unidades de computador para os alunos da rede pública estadual 
para assistirem aulas on-line enquanto perdurar o estado de calamidade. 

  Saiba mais

 ◆ Circulação Interna. Comércio. O Projeto de Lei n.° 2.587/2020 autoriza o 
poder executivo a instituir regras de circulação interna em estabelecimentos 
comerciais durante a pandemia do Coronavírus. 

  Saiba mais
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 ◆ Entrega de Domicílio. O Projeto de Lei n.° 2.598/2020 altera a Lei n.° 
8799/2020, para impedir que os estabelecimentos comerciais que fazem 
entregas em domicílio rejeitem pedidos sob a alegação de que os endereços 
aos quais se destinam estão em áreas de risco à segurança, enquanto perdu-
rar o estado de calamidade pública no estado do rio de janeiro em decorrên-
cia da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Utilização de Drones. O Projeto de Lei n.° 2.612/2020 dispõe sobre a utiliza-
ção de drones para desinfecção de espaços públicos e locais de difícil acesso, 
como ação de combate às pandemias decorrentes do novo coronavírus,  
no Estado do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Venda Remota. O Projeto de Lei n.° 6.625/2020 autoriza temporariamente, 
a venda remota e a entrega, em domicílio, de medicamentos sujeitos a con-
trole especial, em todo Estado do Rio de Janeiro, durante o período em que 
estiver em vigor o plano de contingência do novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Shopping Centers. O Projeto de Lei n.° 2.633/2020 estabelece critérios e pro-
cedimentos relativos à reabertura dos shopping centers, no âmbito do Estado 
do Rio de Janeiro, durante a pandemia decorrente do novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Teleconsulta. O Projeto de Lei n.° 2.634/2020 autoriza o poder executivo a 
utilizar a teleconsulta de enfermagem no estado do rio de janeiro durante a 
pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Planos de Saúde. Reajuste. O Projeto de Lei n.° 2.649/2020 dispõe sobre a 
proibição de reajuste de planos de saúde, seja por mudança de faixa etária 
ou por data de aniversário, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do 
novo coronavírus. 

  Saiba mais
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 ◆ Garantia e Troca. O Projeto de Lei n.° 2.651/2020 suspende os prazos de 
garantia, troca, devolução ou reembolso decorrentes da aquisição de produ-
tos ou serviços, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, quando decretado 
estado de emergência em saúde ou calamidade pública decorrente de pan-
demias ou epidemias de doenças infectocontagiosas. 

  Saiba mais

 ◆ Pedágio. O Projeto de Lei n.° 2.662/2020 autoriza o poder executivo a con-
ceder a isenção de pedágio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, aos pro-
fissionais da área da saúde e segurança pública, enquanto durar o plano de 
contingência do novo coronavírus da secretaria de estado de saúde. 

  Saiba mais

 ◆ Clínicas Particulares. O Projeto de Lei n.° 2.666/2020 altera a Lei nº 6629/2013 
(obriga os hospitais particulares localizados no estado do Rio de Janeiro a 
divulgarem, em local de fácil visualização, quadro contendo a atualização de 
leitos disponíveis), para incluir as clínicas particulares e estabelecer multa 
diária nos casos de descumprimento da norma. 

  Saiba mais

Câmara Legislativa do Distrito Federal

 ◆ IPTU. O Projeto de Lei 1.039/2020 trata da redução da temporária da  
alíquota do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.

  Saiba mais

 ◆ Antecipação de Receita. O Projeto de Lei n.° 1.040/2020 autoriza o Poder 
Executivo a contratar operação de crédito por antecipação de receita 
orçamentária no exercício de 2020 para minimizar efeitos fiscais da pandemia 
causada pelo vírus da Covid-19.

  Saiba mais

 ◆ Trabalhadores. O Projeto de Lei n.° 1.041/2020 trata do Programa de Renda 
Temporária para os trabalhadores afetados pela emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do novo Coronavírus.

  Saiba mais
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 ◆ Créditos. Nota Legal. O Projeto de Lei n.° 1.043/2020 autoriza a reabertura 
do prazo para utilização dos créditos não vencidos do Programa Nota Legal 
de que trata a Lei n. 4.159, de 13 de junho de 2008, que 'dispõe sobre a cria-
ção do programa de concessão de créditos para adquirentes de mercadorias 
ou bens e tomadores de serviços, nos termos que especifica'. 

  Saiba mais

 ◆ Serviços Essenciais. Acesso. O Projeto de Lei n.° 1.044/2020 adota medidas, 
no âmbito do Distrito Federal, para proteger a população e garantir o acesso 
aos serviços essenciais, no período de duração da pandemia do Covid-19.

  Saiba mais

 ◆ ICMS. O Projeto de Lei n.° 1.045/2020 dispõe sobre a redução a 0 % (zero por 
cento) da alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
– ICMS, incidentes sobre as receitas decorrentes do fechamento de todas 
atividades comerciais no Distrito Federal em razão do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Fundo Emergencial de Saúde. O Projeto de Lei n.° 1.046/2020 institui o Fundo 
Emergencial de Saúde para a prevenção da pandemia do Covid-19 e auxílio  
à população afetada.

  Saiba mais

 ◆ Emergência de Saúde. O Projeto de Lei n.° 1.047/2020 dispõe sobre as medi-
das para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pan-
demia do Covid-19.

  Saiba mais

 ◆ Água e Esgoto. O Projeto de Lei 1.048/2020 proíbe o corte de fornecimento 
dos serviços públicos de energia elétrica, telefonia e de água e esgoto, pres-
tados aos consumidores do Distrito Federal, durante o estado de calami-
dade pública reconhecido pelo Congresso Nacional.

  Saiba mais

 ◆ Taxas de Consumo. O Projeto de Lei n.° 1.049/2020 dispõe sobre a suspen-
são pelas Concessionárias de Serviços Públicos, das Taxas de Consumo pelo 
período de noventa dias em todo o Distrito Federal. 

  Saiba mais
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 ◆ Serviços Essenciais. O Projeto de Lei n.° 1.055/2020 assegura, nas relações 
de consumo relativas aos serviços públicos essenciais remunerados que 
especifica, o direito a não interrupção, na vigência de Estado de Calamidade. 

  Saiba mais

 ◆ Crise. O Projeto de Lei n.° 1.056/2020 cria diretrizes para a Política de 
Enfrentamento da Crises Econômica e Social decorrentes do Coronavírus, no  
Distrito Federal. 

  Saiba mais

 ◆ Capital de Giro. O Projeto de Lei n.° 1.058/2020 cria a Linha Emergencial 
de Capital de Giro destinada à manutenção da produção, do emprego e da 
massa salarial durante o período da crise do novo Coronavírus.

  Saiba mais

 ◆ Fábricas Sociais. O Projeto de Lei 1.060/2020 trata da priorização das ativi-
dades práticas em oficinas específicas, denominadas Fábricas Sociais. 

  Saiba mais

 ◆ Serviços de Telefonia. O Projeto de Lei n.° 1.062/2020 trata da proibição da 
interrupção dos serviços de fornecimento de energia elétrica, saneamento 
básico e telefonia durante a emergência sanitária de importância internacio-
nal relacionada ao surto de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Cobrança de Energia Elétrica e Água. O Projeto de Lei n.° 1.063/2020 trata 
da suspensão das cobranças por parte das concessionárias de serviço público 
de energia elétrica e água, das taxas de consumo pelo período de 90 dias 
aplicáveis às empresas de qualquer porte, entidades religiosas de qualquer 
culto e associações sem fins lucrativos, em todo o Distrito Federal. 

  Saiba mais

 ◆ Entrega de Imóveis. O Projeto de Lei n.° 1.073/2020 estabelece a suspensão 
das cláusulas de tolerância para entrega de imóveis enquanto perdurar a 
suspensão das atividades da construção civil, em razão de pandemias, no 
âmbito do Distrito Federal. 

  Saiba mais
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 ◆ Supermercados. O Projeto de Lei 1.074/2020 determina que as redes de 
supermercados atacado e varejo adotem medidas de proteção à saúde, tanto 
dos seus funcionários como clientes, para garantir segurança em combate ao 
coronavírus, em seus estabelecimentos no âmbito do Distrito Federal. 

  Saiba mais

 ◆ Comércio. Excesso. O Projeto de Lei n.° 1.077/2020 dispõe sobre práticas 
excessivas na comercialização de produtos nos comércios do Distrito Fede-
ral durante o período de Combate e enfrentamento do novo Coronavírus 
(Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Isenção de Tarifas. O Projeto de Lei n.° 1.090/2020 dispõe sobre a isenção de 
cobrança de tarifa de energia elétrica, tarifa de fornecimento de água potá-
vel e esgotamento sanitário em situação de emergência sanitária, no âmbito 
do Distrito Federal. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimos. O Projeto de Lei n.° 1.096/2020 dispõe sobre a suspensão 
temporária dos pagamentos de empréstimos consignados por pessoas físi-
cas adquiridos no Banco de Brasília – BRB, por clientes que recebam remu-
neração de até R$2.000,00 por mês, durante o período de decretação do 
estado de calamidade pública nacional. 

  Saiba mais

 ◆ Reajuste de Mensalidade. Vedação. O Projeto de Lei n.° 1.104/2020 veda a apli-
cação de reajustes nas mensalidades e o cancelamento dos planos de saúde 
enquanto perdurar a pandemia da Covid-19, no âmbito do Distrito Federal. 

  Saiba mais

 ◆ Prazos Processuais. O Projeto de Lei n.° 1.111/2020 dispõe sobre suspensão 
de prazos processuais e de cumprimento de obrigações tributárias acessó-
rias e do diferimento de obrigação tributária principal no âmbito da Secreta-
ria de Economia do Distrito Federal. 

  Saiba mais

 ◆ Suspensão de Pagamentos. O Projeto de Lei n.° 1.112/2020 suspende o paga-
mento, enquanto perdurar a pandemia da Covid-19, das parcelas de imóveis 
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adquiridos por micro e pequenos empresários junto à Companhia Imobiliária 
de Brasília – Terracap para implantação de empreendimentos econômicos  
no Distrito Federal. 

  Saiba mais

 ◆ Telefonia. Acesso Gratuito. O Projeto de Lei n.° 1.115/2020 dispõe sobre a 
disponibilização gratuita pelas operadoras de telefonia e internet móvel dos 
acessos a sites de comunicação, redes sociais e streaming, sem qualquer 
contabilização do pacote de dados dos clientes e dispõe sobre a suspensão 
dos serviços de telefonia e internet por inadimplência, durante o período de 
aplicação das medidas referentes à contenção do vírus Covid-19, em todo o 
Distrito Federal. 

  Saiba mais

 ◆ IPTU. Prorrogação. O Projeto de Lei n.° 1.116/2020 dispõe sobre prorrogação, 
por 30 dias, da data vencimento de todas as parcelas e cota única do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e a Taxa de Limpeza 
Pública – TLP do exercício de 2020. 

  Saiba mais

 ◆ Dados Pessoais. O Projeto de Lei n.° 1.133/2020 dispõe sobre garantias de 
liberdade individual e proteção de dados pessoais no monitoramento inteli-
gente para combate a pandemias. 

  Saiba mais

 ◆ Máscara de Proteção. O Projeto de Lei n.° 1.135/2020 dispõe sobre a obriga-
toriedade de uso de máscara de proteção individual, das vias respiratórias, 
quando declarado estado de emergência ou calamidade pública em saúde, 
desde que haja possibilidade de contágio ou transmissão da doença pelas 
vias respiratórias. 

  Saiba mais

 ◆ Máscaras. Uso Obrigatório. O Projeto de Lei n.° 1.136/2020 dispõe sobre a 
obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos 
públicos, industrias, comerciais, bancários, rodoviários, metroviários e de 
transporte de passageiros nas modalidades pública e privada, como medida 
de enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus. 

  Saiba mais
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 ◆ Leitos. Informações. O Projeto de Lei n.° 1.139/2020 institui a obrigatorie-
dade de os hospitais públicos e privados informar acerca da quantidade de 
leitos com respiradores. 

  Saiba mais

 ◆ Eventos. O Projeto de Lei n.° 1.140/2020 assegura ao consumidor, a remar-
cação de evento contratado em razão da doença Covid-19, no âmbito do  
Distrito Federal. 

  Saiba mais

 ◆ Contratos e Editais. Locação de Imóvel. O Projeto de Lei n.° 1.142/2020 dis-
põe sobre inclusão de cláusula de sustentabilidade nos editais, propostas e 
contratos de locação de imóvel celebrados dos órgãos do âmbito do Poder 
Público do Distrito Federal. 

  Saiba mais

 ◆ Gás Liquefeito. O Projeto de Lei n.° 1.149/2020 dispõe sobre a comercializa-
ção de Botijão Gás liquefeito de petróleo (GLP) no Distrito Federal durante 
o período de enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ ICMS. Equipamentos. O Projeto de Lei n.° 1.150/2020 isenta de recolhimento 
do ICMS, inclusive sobre importação, os medicamentos, produtos e equipa-
mentos médicos e hospitalares que estejam relacionados à pandemia do 
Coronavírus, até o mês de setembro de 2020. 

  Saiba mais

 ◆ Preço Máximo. O Projeto de Lei n.° 1.152/2020 dispõe sobre a implemen-
tação de um preço máximo ao consumidor dos Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI's, a serem praticados pelos estabelecimentos comercias, 
do Distrito Federal enquanto perdurar a declaração de calamidade pública,  
epidemia e pandemia em face do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Imobiliárias. O Projeto de Lei n.° 1.165/2020 dispõe sobre a instituição de 
medidas emergenciais de incentivo aos corretores de imóveis e imobiliárias, 
no âmbito do Distrito Federal. 

  Saiba mais
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 ◆ Dívidas e Multa. O Projeto de Lei n.° 1.170/2020 assegura aos consumidores 
do Distrito Federal o direito ao pagamento de suas dívidas, sem a cobrança 
de multa, nos casos de força maior e caso fortuito oriundos das consequên-
cias do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Licença Sanitária. O Projeto de Lei n.° 1.172/2020 dispõe sobre a prorrogação 
da vigência da licença sanitária de distribuidora de medicamentos, farmácias 
e drogarias. 

  Saiba mais

 ◆ Mensagens SMS. O Projeto de Lei n.° 1.190/2020 dispõe sobre o disparo de 
mensagens via SMS, pelas operadoras de telefonia móvel, aos seus usuários, 
com informações atualizadas referentes às medidas de enfrentamento da 
propagação e combate ao Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

Assembleia Legislativa de Minas Gerais

 ◆ Defesa ao Consumidor. O Projeto de Lei 1.725/2020 dispõe sobre as medidas 
adotadas no âmbito das políticas públicas de recursos humanos, enquanto 
durar o estado de Calamidade Pública em decorrência da pandemia causada 
pelo agente Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ ICMS. Produtos. O Projeto de Lei n.° 1.585/2020 trata da incidência do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS – nos produtos que visem conter a proliferação do 
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Serviços Essenciais. O Projeto de Lei n.° 1.590/2020 trata da vedação da 
interrupção da prestação de serviços públicos essenciais, como o forneci-
mento de água, captação e tratamento de esgoto e fornecimento de ener-
gia elétrica, durante a situação de emergência reconhecida pelo Decreto  
Estadual NE 113, de 12 de março de 2020. 

  Saiba mais
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 ◆ ICMS. Produtos para Tratamento. O Projeto de Lei n.° 1.591/2020 trata da 
redução temporária da base de cálculo do ICMS nas operações relativas a 
produtos utilizados na proteção e tratamento da Covid-19, enquanto perdu-
rar a situação de emergência de saúde pública. 

  Saiba mais

 ◆ Passagens Aéreas. O Projeto de Lei n.° trata do cancelamento ou remarcação 
de passagens aéreas e pacotes de viagens adquiridos, no âmbito do Estado, 
em razão de doença provocada pelo Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Interrupção de Telefonia. O Projeto de Lei n.° 1.599/2020 trata da vedação 
da interrupção da prestação de serviços pelas operadoras de telefonia e 
internet, no âmbito do Estado, enquanto perdurar a situação de emergência. 

  Saiba mais

 ◆ Desoneração de Impostos. O Projeto de Lei n.° 1.610/2020 trata da desone-
ração temporária de imposto no Estado. 

  Saiba mais

 ◆ Redes de Saúde. O Projeto de Lei n.° 1.616/2020 estabelece diretrizes a serem 
observadas pelas redes pública e privada de saúde, no combate e enfrenta-
mento ao Coronavírus (Covid-19), no Estado. 

  Saiba mais

 ◆ Cobrança de Dívidas. O Projeto de Lei n.° 1.618/2020 trata da suspensão 
das cobranças de dívidas no Estado em virtude da crise ocasionada pela 
Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Oferta de Produtos. O Projeto de Lei n.° 1.631/2020 estabelece medidas 
extraordinárias de garantia à oferta de produtos e insumos para conter a 
disseminação do vírus do Covid-19 no âmbito do Estado de Minas Gerais. 

  Saiba mais

 ◆ ICMS. O Projeto de Lei n.° 1.634/2020 acrescenta dispositivo a Lei 6.763/1975, 
para autorizar o Poder Executivo a reduzir a alíquota do ICMS nas operações 
que especifica. 

  Saiba mais
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 ◆ Majoração de Preços. O Projeto de Lei n.° 1.635/2020 estabelece penali-
dades para elevação injustificada de preços de insumos, produtos ou ser-
viços utilizados no combate e prevenção à contaminação do Coronavírus 
(Covid-19) e outras pandemias. 

  Saiba mais

 ◆ Reintegração de Posse. O Projeto de Lei n.° 1.643/2020 trata da suspensão 
temporária do cumprimento de mandados de reintegração de posse e imis-
são na posse, despejos e remoções judiciais e extrajudiciais, como medida de 
prevenção ao contágio e de contenção da pandemia de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Débitos Tributários. O Projeto de Lei n.° 1.660/2020 trata da prorrogação de 
prazos de parcelamento de débitos tributários. 

  Saiba mais

 ◆ Parcelamento. Impostos. O Projeto de Lei n.° 1.670/2020 trata da prorroga-
ção de prazos de parcelamento de débitos tributários e outros. 

  Saiba mais

 ◆ Tarifas. Desconto. O Projeto de Lei n.° 1.675/2020 autoriza o Estado a con-
ceder descontos nas tarifas de energia elétrica, água e esgoto nos casos em 
que menciona. 

  Saiba mais

 ◆ Serviços Essenciais. Corte. O Projeto de Lei n.° 1.679/2020 trata da proibi-
ção e corte dos serviços de energia elétrica, água e gás, no Estado de Minas 
Gerais, durante o prazo de 180 dias, em virtude da pandemia Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Majoração de Preços. O Projeto de Lei n.° 1.683/2020 veda a majoração do 
preço de produtos ou serviços durante o período em que estiver em vigor 
o estado de Calamidade Pública no âmbito de todo o território do Estado, em 
decorrência da pandemia causada pelo agente Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Redução de Prejuízos. O Projeto de Lei n.° 1.695/2020 estabelece medidas 
que buscam reduzir os prejuízos econômicos e financeiros dos estabeleci-
mentos industriais e comerciais que tiverem suspensas as suas atividades 
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por ato do Poder Público, praticado com vistas ao enfrentamento da situação 
de emergência pública causada pela disseminação do Covid-19 no Estado. 

  Saiba mais

 ◆ Parcelamento. Tributos. O Projeto de Lei n.° 1.697/2020 trata da prorroga-
ção do prazo de parcelamento de débitos tributários das empresas optantes 
pelo Lucro Real no Estado de Minas Gerais. 

  Saiba mais 

 ◆ Telefonia e Internet. O Projeto de Lei n.° 1.706/2020 trata da disponibiliza-
ção gratuita pelas operadoras de telefonia e internet móvel dos acessos a 
sites de comunicação, redes sociais e streaming, sem qualquer contabiliza-
ção do pacote de dados dos clientes e dispõe sobre a suspensão dos serviços 
de telefonia e internet por inadimplência, durante o período de aplicação das 
medidas referentes a contenção do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Telemedicina. O Projeto de Lei n.° 1.712/2020 autoriza a prática da tele-
medicina no Estado de Minas Gerais durante a pandemia do Coronavírus 
(Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Vencimentos. Receita Estadual. O Projeto de Lei n.° 1.713/2020 prorroga 
o vencimento de débitos junto à receita estadual em face da pandemia do 
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Serviços Essenciais. O Projeto de Lei n.° 1.715/2020 proíbe o corte dos servi-
ços essenciais como luz, água, esgoto e gás na condição que menciona. 

  Saiba mais

 ◆ Crédito Subsidiado. O Projeto de Lei n.° 1.716/2020 autoriza o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais a promover linhas de crédito subsidiado 
para as pequenas e médias empresas do Estado, com contrapartidas sociais 
– entre elas a manutenção de empregos. 

  Saiba mais
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 ◆ Renegociação de Dívidas. O Projeto de Lei n.° 1.730/2020 autoriza o Poder 
Executivo a realizar suspensão da cobrança e renegociação de dívidas venci-
das com crédito tributário. 

  Saiba mais

 ◆ Recursos Humanos. O Projeto de Lei n.° 1.725/2020 dispõe sobre as medidas 
adotadas no âmbito das políticas públicas de recursos humanos, enquanto 
durar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia causada 
pelo agente Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Sanções. Empresas. O Projeto de Lei n.° 1.734/2020 trata das sanções adminis-
trativas e penalidades cabíveis no âmbito do Estado de Minas Gerais para as 
condutas das empresas que visem prejudicar a obtenção pela população e pelo 
Estado de itens essenciais à prevenção e ao combate da epidemia de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Imóveis Comerciais. O Projeto de Lei n.° 1.744/2020 assegura aos locatários 
de imóveis comerciais, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o abatimento 
proporcional de valores de locação em razão da determinação de fechamento 
e interrupção das atividades comerciais para atendimento das medidas de 
combate à Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Concessionárias. O Projeto de Lei n.° 1.749/2020 determina a isenção de 
cobranças por parte das concessionárias de serviços públicos das taxas de 
consumo dos estabelecimentos comerciais que menciona, enquanto perdu-
rar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo 
agente Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Abertura de Crédito. O Projeto de Lei n.° 1.750 cria o programa de enfren-
tamento dos efeitos da pandemia internacional ocasionada pela Covid-19, 
autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado em 
favor das unidades orçamentárias que especifica. 

  Saiba mais

 ◆ Contratos Administrativos. O Projeto de Lei n.° 1.753/2020 trata da 
autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos 
de prestação de serviços e outras medidas em face das situações de 
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emergência e calamidade públicas decorrentes do Coronavírus, no âmbito 
do Estado de Minas Gerais. 

  Saiba mais

 ◆ Transparência. O Projeto de Lei n.° 1.757/2020 trata da transparência nos 
contratos emergenciais firmados pela administração pública em razão da 
situação de calamidade decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Taxa Mínima. O Projeto de Lei n.° 1.759/2020 autoriza o Poder Executivo a 
conceder isenção da taxa mínima de água, esgoto e de energia elétrica às 
microempresas e empresas de pequeno porte no Estado de Minas Gerais 
durante período determinado. 

  Saiba mais

 ◆ Tarifas. Revisões e Reajustes. O Projeto de Lei n.° 1.760/2020 suspender 
reajustes e revisões das tarifas de água em Minas Gerais em razão do estado 
de calamidade pública decorrente do Coronavírus (Covid-19) objetivando 
impedir aumentos tarifários. 

  Saiba mais

 ◆ Enfrentamento do Covid-19. O Projeto de Lei n.° 1.764/2020 estabelece 
diretrizes para a implementação das medidas de enfrentamento do estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no Estado. 

  Saiba mais

 ◆ Parcelamento de Multas. O Projeto de Lei n.° 1.767/2020 institui parcela-
mento de multas nas hipóteses que menciona. 

  Saiba mais

 ◆ Covid-19. Medidas Emergenciais. O Projeto de Lei n.° 1.768/2020 estabelece 
diretrizes para a implementação das medidas de enfrentamento do estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no Estado. 

  Saiba mais

 ◆ ICMS. Isenção Temporária. O Projeto de Lei n.° 1.773/2020 autoriza a isenção 
temporária do ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação os produtos que especifica. 

  Saiba mais
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 ◆ Pedágio. Suspensão. O Projeto de Lei 1.774/2020  dispõe sobre a suspensão 
temporária de cobrança de pedágio durante o estado de calamidade pública. 

  Saiba mais

 ◆ Medidas de Enfrentamento. O Projeto de Lei n.° 1.777 trata da adoção de 
medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente 
da pandemia de Covid-19, causada por Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Pagamentos Mutuários. O Projeto de Lei n.° 1.778/2020 dispõe sobre a 
suspensão do recebimento de pagamentos dos mutuários de programas 
habitacionais durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Serviços Essenciais. Garantia. O Projeto de Lei n.° 1.781/2020 estabelece 
medidas para proteger a população e garantir o acesso aos serviços essenciais 
durante o período de duração da pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Recuperação Econômico-Financeira. O Projeto de Lei n.° 1.782/2020 institui 
o plano de auxílio e recuperação econômico-financeira às micro e pequenas 
empresas, bem como às MEI – Microempresas Individuais, Cooperativas e 
Empreendimentos Econômicos Solidários domiciliadas no Estado de Minas 
Gerais durante o plano de contingência em razão da doença Covid-19  
causada pelo novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Contratos Emergenciais. Transparência. O Projeto de Lei n.° 1.784/2020 
dispõe sobre a transparência nos contratos emergenciais firmados pela 
administração pública em razão da situação de calamidade decorrente da 
epidemia de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Revisão de Tarifas. Água. O Projeto de Lei n.° 1.760/2020 suspende reajustes 
e revisões das tarifas de água em Minas Gerais em razão do estado de cala-
midade pública decorrente do Coronavírus (Covid-19) objetivando impedir 
aumentos tarifários. 

  Saiba mais
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 ◆ Implementação. Medidas de Enfrentamento. O Projeto de Lei n.° 1.764/2020 
estabelece diretrizes para a implementação das medidas de enfrentamento do 
estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no Estado. 

  Saiba mais

 ◆ Parcelamento de Multas. O Projeto de Lei n.° 1.767/2020 institui parcela-
mento de multas nas hipóteses que menciona. 

  Saiba mais

 ◆ ICMS. Isenção Temporária. O Projeto de Lei n.° 1.773/2020 autoriza a isen-
ção temporária do ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual  
e Intermunicipal e de Comunicação os produtos que especifica. 

  Saiba mais

 ◆ Acesso a Serviços. O Projeto de Lei n.° 1.781/2020 estabelece medidas para 
proteger a população e garantir o acesso aos serviços essenciais durante  
o período de duração da pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Recuperação Econômico-Financeira. O Projeto de Lei n.° 1.782/2020 institui 
o plano de auxílio e recuperação econômico-financeira às micro e pequenas 
empresas, bem como às MEI – Microempresas Individuais, Cooperativas e 
Empreendimentos Econômicos Solidários domiciliadas no Estado de Minas 
Gerais durante o plano de contingência em razão da doença Covid-19  
causada pelo novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Contratos Emergenciais. O Projeto de Lei n.° 1.784/2020 dispõe sobre a trans-
parência nos contratos emergenciais firmados pela administração pública 
em razão da situação de calamidade decorrente da epidemia de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Transporte por Aplicativo. O Projeto de Lei n.° 1.795/2020 dispõe sobre 
protocolos de proteção e segurança a serem adotados pelas operadoras de 
transportes por aplicativos, taxistas e demais cooperativas e empresas de 
transporte durante o plano de contingência do novo Coronavírus (Covid-19) 
da Secretaria de Estado de Saúde. 

  Saiba mais
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 ◆ Agropecuária. O Projeto de Lei n.° 1.796/2020 cria o Programa Estadual de 
Apoio ao Setor Produtivo Agropecuário do Estado de Minas Gerais, para 
enfrentamento da crise gerada pela pandemia da Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Concessionárias. Transportes Coletivos. O Projeto de Lei n.° 1.797/2020 
autoriza o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG – a promover 
linha de crédito especial para as empresas Concessionárias de Transporte 
Coletivo Urbano e Intermunicipal no Estado de Minas Gerais. 

  Saiba mais

 ◆ Produção Cultural. Renda Emergencial. O Projeto de Lei n.° 1.801/2020 auto-
riza o Poder Executivo a prover renda mínima emergencial aos cidadãos que 
possuam vínculo empregatício com micro e pequenas empresas do ramo da 
produção cultural, na forma que especifica. 

  Saiba mais

 ◆ ICMS. Comunicações Virtuais. O Projeto de Lei n.° 1.813/2020 estende a 
incidência do ICMS às comunicações virtuais, permite a antecipação de suas 
receitas, para preservação e proteção do Estado face à pandemia de reces-
sões econômicas que vem se iniciando. 

  Saiba mais

 ◆ Insalubridade. O Projeto de Lei n.° 1.824/2020 dispõe sobre o pagamento 
de adicional de insalubridade aos auxiliares e técnicos de enfermagem e 
enfermeiros do Sistema Estadual de Saúde. 

  Saiba mais

 ◆ Máscaras. Bancos Comerciais. O Projeto de Lei n.° 1.826/2020 dispõe sobre 
a obrigatoriedade de bancos comerciais públicos e privados fornecerem 
gratuitamente a seus funcionários e clientes máscaras de proteção contra 
a Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Seguros de Vida. O Projeto de Lei n.° 1.828/2020 dispõe sobre a obrigação de 
as companhias de seguros de vida indenizarem seus segurados por eventuais 
mortes ocasionadas pela Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ ICMS. Medicamentos. O Projeto de Lei n.° 1.834/2020 isenta de recolhimento 
do ICMS até o mês de setembro de 2020 os medicamentos, produtos e 
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equipamentos médicos e hospitalares que estejam relacionados ao combate 
da pandemia do novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Medicamentos. Isenção. O Projeto de Lei n.° 1.835/2020 dispõe sobre a 
isenção de ICMS para medicamentos e materiais utilizados no combate  
à Covid-19.  

  Saiba mais

 ◆ Multa de Fidelidade. O Projeto e Lei n.° 1.850/2020 dispõe sobre a isenção 
do pagamento de multa de fidelidade nos contratos mantidos por consu-
midores com empresas de telefonia fixa ou móvel, TV por assinatura, inter-
net ou assemelhados, enquanto perdurar o estado de calamidade pública  
no Estado. 

  Saiba mais

 ◆ Elevação de Preços. O Projeto de Lei n.° 1.853/2020 estabelece penalida-
des para a elevação injustificada de preços de insumos, produtos ou serviços  
utilizados no combate e prevenção à contaminação pelo novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Fundo de Enfrentamento Econômico. O Projeto de Lei n.° 1.860/2020 cria o 
Fundo Emergencial de Enfrentamento Econômico à Covid-19, destinado ao 
enfrentamento, no âmbito das atividades econômicas, dos efeitos da pande-
mia do novo Coronavírus nos municípios de que trata a Lei n.º 2.2451/2016. 

  Saiba mais

 ◆ Concessionárias. Água e Esgoto. O Projeto de Lei n.° 1.861/2020 dispõe sobre 
a obrigatoriedade da adoção de plano emergencial para combate e prevenção 
da Covid-19 pelas concessionaras de abastecimento de água e tratamento de 
esgoto do Estado. 

  Saiba mais

 ◆ Energia Elétrica. Hospitais. O Projeto de Lei n.° 1.873/2020 veda a cobrança 
de água e energia elétrica dos hospitais públicos e filantrópicos enquanto 
perdurar estado de calamidade causado pelo novo Coronavírus e reconhe-
cido em decreto. 

  Saiba mais
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 ◆ Plantas Industriais. Conversão. O Projeto de Lei n.° 1.919/2020 dispõe sobre 
crédito a indústrias que manifestem o compromisso de converter suas plan-
tas industriais visando à produção de equipamentos de proteção individual 
– EPIs – e equipamentos e insumos médico-hospitalares. 

  Saiba mais

 ◆ Energia Elétrica. O Projeto de Lei n.° 1.928/2020 dispõe sobre a suspensão 
de cobrança de faturas de energia elétrica e água de hospitais filantrópicos, 
asilos e entidades sem fins lucrativos que atuam na distribuição de bens para 
pessoas em estado de vulnerabilidade social. 

  Saiba mais

 ◆ Leitos Privados. O Projeto de Lei n.° 1.941/2020 dispõe sobre o acesso igua-
litário aos leitos das redes pública, filantrópica e privada de saúde do Estado 
aos pacientes acometidos pela enfermidade causada pelo novo coronavírus 
durante o período da pandemia de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Impulsão de Emprego. O Projeto de Lei n.° 1.950/2020 cria medidas para o 
estabelecimento de um plano de impulsão urgente ao emprego e ao inves-
timento em Minas Gerais visando à preservação das finanças públicas e à 
proteção do cidadão perante a crise econômica decorrente da pandemia de 
Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Pedágio. O Projeto de Lei n.° 1.964/2020 dispõe sobre a isenção de paga-
mento de pedágio no âmbito do Estado aos profissionais das áreas de saúde 
e segurança pública enquanto durar o plano de contingência da Covid-19 da 
Secretaria de Estado de Saúde. 

  Saiba mais

 ◆ Higienização de Banheiros. O Projeto de Lei n.° 1.970/2020 dispõe sobre a 
obrigatoriedade de disponibilização de produto antisséptico em banheiros 
de uso coletivo para higienização dos assentos sanitários. 

  Saiba mais

 ◆ ICMS. EPI. O Projeto de Lei n.° 1.977/2020 suspende a incidência de Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS – sobre os 
equipamentos de proteção individual destinados a profissionais da saúde 
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enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ ICMS. Produtos Médicos. O Projeto de Lei n.° 1.979/2020 dispõe sobre a isen-
ção do ICMS para produtos médico-hospitalares utilizados no tratamento da 
Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Barreiras Sanitárias. O Projeto de Lei n. 1.982/2020 determina a criação de 
critérios para barreiras sanitárias nas fronteiras do Estado e cria o selo de 
controle sanitário da covid-19 para a circulação de veículos no Estado. 

  Saiba mais

Assembleia Legislativa da Bahia 

 ◆ Energia Elétrica. O Projeto de Lei n.° 23.791/2020 suspende o corte dos ser-
viços de fornecimento de água e energia elétrica por falta de pagamento 
das taxas, pelo prazo de 120 dias e obriga reestabelecimento imediato do 
fornecimento de água e energia elétrica nas casas das famílias beneficiadas 
pelo Programa Bolsa Família que tiveram esses serviços suspensos pela falta  
de pagamento. 

  Saiba mais

 ◆ Serviços Essenciais. O Projeto de Lei n.º 23.792/2020 adota medidas, no 
âmbito do Estado da Bahia, para proteger a população baiana e garantir o 
acesso aos serviços essenciais, no período de duração do Plano Estadual de 
Contingência para o Enfrentamento do Novo Coronavírus Covid 19 da Secre-
taria Estadual de Saúde.  

  Saiba mais

 ◆ Direito do Consumidor. O Projeto de Lei n.° 23.793/2020 trata da adoção 
de medidas excepcionais, para a garantia de direitos do consumidor e do 
cidadão, na vigência de situações de emergência e estado de calamidade, no 
Estado da Bahia. 

  Saiba mais
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 ◆ Água. O Projeto de Lei n.° 23.794/2020 proíbe a suspensão do fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia móvel ou fixa e internet pelo período de 90 
dias por motivo de inadimplência, diante do impacto econômico do Covid.19. 

  Saiba mais

 ◆ ICMS. O Projeto de Lei n.° 23.795/2020 estabelece a prorrogação dos pra-
zos para recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); bem como da entrega das obriga-
ções acessórias. 

  Saiba mais

 ◆ Concessionárias. O Projeto de Lei n.° 23.809/2020 suspende a cobrança por 
parte dos concessionários de serviço público do pagamento de pedágios 
para o transporte de cargas nas rodovias existentes no território do Estado 
da Bahia, enquanto durar a pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimos Consignados. O Projeto de Lei n.° 23.810/2020 dispõe sobre a 
suspensão do Cumprimento de obrigações financeiras referentes a emprés-
timos consignados contraídos por servidores públicos estaduais, no âmbito 
do Estado da Bahia, durante o período de 90 dias. 

  Saiba mais

 ◆ Hospitais Privados. O Projeto de Lei 23.811/2020 dispõe sobre a internação 
de pacientes infectados pela Covid-19 na rede privada de hospitais, em caso 
de inexistência de vaga na rede pública de saúde. 

  Saiba mais

 ◆ Faturas. O Projeto de Lei n.° 23.812/2020 autoriza ao Poder Executivo a des-
tinar recursos para o pagamento das faturas residenciais de água de consu-
midores de baixa renda beneficiários de tarifa social que residam no Estado 
da Bahia, na forma que indica. 

  Saiba mais 

 ◆ Covid-19. Procedimentos Complementares. O Projeto de Lei n.° 23.813/2020 
dispõe sobre procedimentos complementares para enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. 

  Saiba mais 

https://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/proposicao/PL.-23.794-2020
https://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/proposicao/PL.-23.795-2020
https://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/proposicao/PL.-23.809-2020
https://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/proposicao/PL.-23.810-2020
https://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/proposicao/PL.-23.811-2020
https://www.al.ba.gov.br/atividade-legislativa/proposicao/PL.-23.811-2020
https://www.al.ba.gov.br/fserver/:docs:Proposicoes2020:PL__23_812_2020_1.rtf
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/1f050e0f0a3e37bf03258535006943d8?OpenDocument


130   |      www.cesconbarrieu.com.br

 ◆ Proteção à População. O Projeto de Lei n.° 23.818/2020 dispõe sobre medi-
das de proteção à População Baiana durante o plano de contingência da 
Secretária de Estado de Saúde e de toda administração estadual. 

  Saiba mais 

 ◆ Enfrentamento de Emergência. O Projeto de Lei n.° 23.813/2020 dispõe 
sobre procedimentos complementares para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus.  

  Saiba mais 

 ◆ Bancos Comerciais. O Projeto de Lei n.° 23.822/2020 dispõe sobre a obriga-
toriedade de bancos comerciais e privados fornecerem gratuitamente aos 
seus funcionários e clientes máscaras de proteção contra o Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Máscaras. O Projeto de Lei n.° 23.827/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade 
de uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos, indus-
triais, comerciais e bancários, como medida de enfrentamento à dissemina-
ção do novo coronavírus, causador da Covid-19. 

  Saiba mais 

 ◆ Tabelamento de Preços. O Projeto de Lei n.° 23.831/2020 assegura, no 
Estado da Bahia, o congelamento e tabelamento do preço do gás líquido 
do petróleo (GLP), gás de cozinha, botijão 13 kg, no período de 90 dias, ou 
enquanto durar o isolamento. 

  Saiba mais 

 ◆ Multa. Fidelidade. O Projeto de Lei n.° 23.836/2020 dispõe sobre a isenção 
no pagamento de multa de fidelidade nos contratos mantidos por consumi-
dores com empresas de telefonia fixa ou móvel, Tv por assinatura, internet 
ou assemelhados, durante a vigência do estado de calamidade pública. 

  Saiba mais 

 ◆ Postos Sanitários. O Projeto de Lei n.° 23.838/2020 estabelece a obriga-
toriedade instalação de postos sanitários nos pedágios nas rodovias esta-
duais privatizadas ou sob o regime de concessão administrativa, dispondo 
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sobre as condições mínimas de segurança., sanitárias e de conforto nos 
locais de espera. 

  Saiba mais 

 ◆ Consumidores Idosos. O Projeto de Lei n.° 23.844/2020 estabelece horário 
especial e exclusivo para o atendimento dos consumidores maiores de 60 
sessenta anos locais em que especifica, enquanto durar os efeitos do estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, no âmbito do 
Estado da Bahia. 

  Saiba mais 

 ◆ Turismo. O Projeto de Lei n.° 23.845/2020 autoriza o Poder Executivo a 
promover ações emergenciais de fomento ao turismo durante o combate à 
pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais 

 ◆ Cobrança de Água e Luz. Hospitais. O Projeto de Lei n.° 23.849/2020 dispõe 
sobre a proibição da cobrança de água, energia elétrica e gás nos Hospi-
tais Públicos, Filantrópicos, e Clínicas de Hemodiálise no Estado da Bahia 
enquanto durar a crise causada pelo Covid-19. 

  Saiba mais 

 ◆ Empresa Solidária. O Projeto de Lei n.° 23.850/2020 dispõe sobre a criação 
do Programa “Empresa Solidária” no âmbito do Estado da Bahia, com intuito 
de estimular pessoas jurídicas a contribuírem com a rede pública de saúde. 

  Saiba mais 

 ◆ Obrigações Financeiras. O Projeto de Lei n.° 23.851/2020 estabelece a sus-
pensão do cumprimento de obrigações financeiras referentes a emprésti-
mos consignados contraídos por servidores públicos, no âmbito do Estado 
da Bahia durante o período de combate a pandemia do Covid-19. 

  Saiba mais 

 ◆ Câmeras Termográficas. O Projeto de Lei n.° 23.855/2020 dispõe sobre a 
obrigatoriedade para a instalação de câmeras termográficas em instituições 
bancárias e órgãos públicos do Estado da Bahia. 

  Saiba mais
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 ◆ Prazos Administrativos. O Projeto de Lei n.° 23.862/2020 dispõe sobre a 
suspensão, face à calamidade pública em saúde decorrente da pandemia da 
Covid-19, da contagem de prazos relativos a sanções administrativas, a pro-
cessos administrativos disciplinares e sancionatórios. 

  Saiba mais

 ◆ Mensagens SMS. O Projeto de Lei n.° 23.873/2020 dispõe sobre o disparo de 
mensagens via sms, pelas operadoras de telefonia móvel, aos seus usuários, 
com informações atualizadas referentes às medidas de enfrentamento da 
propagação e combate ao Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Recuperação Econômica. O Projeto de Lei n.° 23.870/2020 institui o plano de 
auxílio e recuperação econômico-financeira às micro e pequenas empresas, 
bem como às MEI – Microempresas Individuais, Cooperativas e Empreendimen-
tos Econômicos Solidários domiciliadas no Estado da Bahia durante o plano de 
contingência em razão da doença Covid-19 causada pelo novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Laboratório. O Projeto de Lei n.° 23.879/2020 dispõe sobre a ampliação de 
convênios com laboratórios credenciados, visando a execução do Teste do 
Coronavírus, no âmbito do Estado da Bahia. 

  Saiba mais

 ◆ Testes. O Projeto de Lei n.° 23.882/2020 dispõe sobre a utilização de planos 
de saúde para realização do Teste de Coronavírus nos Hospitais, Clínicas e 
Laboratórios privados situados no âmbito do Estado da Bahia. 

  Saiba mais

 ◆ Aluguel. O Projeto de Lei n.° 23.896/2020 dispõe sobre a suspensão total 
ou parcial no pagamento de alugueres em contratos de locação do tipo não 
residencial em curso no período de Estado de calamidade pública decretado 
pelo Estado da Bahia, por conta da pandemia do Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Monitoramento de Temperatura. O Projeto de Lei n.° 23.893/2020 trata 
da obrigatoriedade de instalação de sistema de monitoramento coletivo 
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de temperatura corporal nos estabelecimentos que indica, no âmbito do 
Estado da Bahia. 

  Saiba mais

 ◆ Câmara de Desinfecção. O Projeto de Lei n.° 23.892/2020 dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instalação de câmaras de desinfecção em estabeleci-
mentos públicos, industriais, bancários, bem como hospitais e clínicas com 
atendimento emergencial, como medida de enfrentamento à disseminação 
do novo Coronavírus. 

  Saiba mais

Câmara Municipal de São Paulo

 ◆ Medidas Emergenciais. O Projeto de Lei n.° 180/2020 dispõe sobre autorização 
de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação 
de serviços, finanças públicas e outras medidas em face das situações de 
emergência e calamidade públicas decorrentes do Coronavírus, no âmbito do 
Município de São Paulo. 

  Saiba mais

Câmara Municipal do Rio de Janeiro

 ◆ Taxa. Área Pública. O Projeto de Lei n.° 1.714/2020 dispõe sobre a suspensão 
da cobrança da taxa de uso de área pública – TUAP, em decorrência do surto 
de Coronavírus (Covid-19) no Município do Rio de Janeiro.

   Saiba mais

 ◆ Documentos Públicos. O Projeto de Lei n.° 1.715/2020 dispõe sobre a pror-
rogação excepcional da validade dos documentos públicos municipais, no 
âmbito do Município do Rio de Janeiro, em razão da pandemia do novo  
Coronavírus (Covid-19). 

   Saiba mais

 ◆ Propriedades Privadas. O Projeto de Lei n.° 1.716/2020 autoriza o Poder Exe-
cutivo a requisitar e alugar propriedades privadas com o intuito de garantir 
a ampliação de espaços para ações de combate ao Coronavírus e tratamento 
da população atingida. 

   Saiba mais
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 ◆ IPTU. Isenção Parcial. O Projeto de Lei n.° 1.720/2020 dispõe sobre a isenção 
parcial, em caráter excepcional, do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – IPTU e da taxa de coleta domiciliar de lixo – TCL aos 
imóveis de estabelecimentos não residenciais impedidos de funcionar 
em decorrência de medidas de prevenção e enfrentamento à epidemia de  
Covid-19 no Município do Rio de Janeiro. 

   Saiba mais

 ◆ Máscaras Cirúrgicas. O Projeto de Lei n.° 1.722/2020 trata da produção de 
máscaras cirúrgicas para proteção contra o vírus Covid-19 para distribuição 
a todo cidadão do Município do Rio de Janeiro. 

   Saiba mais

 ◆ Medidas Econômicas. O Projeto de Lei n.° 1.724/2020 dispõe sobre medi-
das econômicas e de proteção social com a finalidade de minimizar os danos  
causados pela pandemia de Coronavírus (Covid-19). 

   Saiba mais

 ◆ Pedágio. O Projeto de Lei n.° 1.726/2020 dispõe sobre a liberação da cobrança 
temporária de pedágio no âmbito do município do rio de janeiro para evitar o 
contágio de Coronavírus entre motoristas e funcionários das concessionárias. 

   Saiba mais

 ◆ Estacionamento. O Projeto de Lei n.° 1.729/2020 estabelece trânsito livre 
e suspende a cobrança de tarifa de estacionamento aos veículos de profis-
sionais da área de saúde durante o período de emergência no âmbito do  
Município do Rio de Janeiro.

  Saiba mais

 ◆ Prefeitura do Rio de Janeiro. O Projeto de Lei n.° 1730/2020 dispõe sobre o 
regramento para atuação profissional de servidores e prestadores de servi-
ços da Prefeitura do Rio de Janeiro durante a pandemia de Coronavírus.

  Saiba mais

 ◆ Estabelecimentos Comerciais. O Projeto de Lei n.° 1.734/2020 dispõe sobre 
a aplicação de sanções aos estabelecimentos comerciais do Município do 
Rio de Janeiro por majoração abusiva de preços de produtos essenciais  
à saúde durante o período de decretação de calamidade pública gerado 
pela pandemia de Coronavírus.

  Saiba mais
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 ◆ ISS. O Projeto de Lei n.° 1.739/2020 trata da prorrogação do pagamento, 
em caráter excepcional, do Imposto sobre Serviço–ISS em decorrência da  
pandemia da Covid-19 no Município do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Estado de Calamidade. O Projeto de Lei n.° 1.749/2020 reconhece, para os 
fins do art. 65 da Lei Complementar Federal n.° 101/2000, a ocorrência de 
estado de calamidade pública no Município do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Trânsito Livre. O Projeto de Lei n.° 1.751/2020 estabelece trânsito livre e sus-
pende a cobrança de tarifa de estacionamento aos veículos de profissionais 
da área de saúde e outros de serviços públicos essenciais, durante o período 
de emergência no âmbito do Município do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Agências Bancárias. O Projeto de Lei n.° 1.754/2020 suspende, em caráter 
excepcional em virtude da pandemia de Coronavírus (Covid-19), o atendi-
mento presencial em agências bancárias no Município do Rio de Janeiro, 
ficando o atendimento exclusivamente por meio de caixas eletrônicos. 

  Saiba mais

 ◆ Licenciamento Sanitário. O Projeto de Lei n.° 1.760/2020 dispõe sobre  
postergação do pagamento da taxa de licenciamento sanitário. 

  Saiba mais

 ◆ Tributos Municipais. O Projeto de Lei n.° 1.765/2020 estabelece incentivos e 
benefícios para o pagamento dos tributos municipais que menciona, consi-
derando a crise econômica oriunda da pandemia do novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Plano de Contingência. O Projeto de Lei n.° 1.768/2020 dispõe sobre criação 
de plano de contingência para provisão de alimentos e material de higiene 
durante a pandemia de Covid-19. 

  Saiba mais
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 ◆ Compensação Tributária. O Projeto de Lei n.° 1.778/2020 dispõe sobre 
compensação tributária de serviços de hospedagem que forneça o serviço 
à pessoa idosa residente em comunidade durante a pandemia do novo  
Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais

 ◆ Agências Bancárias. Atendimento. O Projeto de Lei n.° 1.779/2020 estabelece 
horário específico para atendimento a idosos nas agências bancárias da Cidade 
do Rio de Janeiro durante o período de decretação de situação de emergência 
ou de calamidade pública em função da pandemia do novo Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Apresentações Culturais. O Projeto de Lei n.° 1.781/2020 dispõe sobre a cria-
ção de edital público emergencial para as artes e apresentações culturais por 
transmissão pela internet para enfrentamento do surto do novo Coronavírus 
Covid-19, no âmbito do Município do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Microcrédito. O Projeto de Lei n.° 1.786/2020 estabelece a política de 
concessão de microcrédito aos grupos que menciona. 

  Saiba mais

 ◆ Máscaras. Fornecimento. O Projeto de Lei n.° 1.787/2020 dispõe sobre a obriga-
toriedade de uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos, 
industriais, comerciais, bancários, rodoviários, metroviários e de transporte 
de passageiros nas modalidades pública e privada, como medida de enfren-
tamento à disseminação do novo Coronavírus no Município do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Proteção Individual. Postos de Gasolina. O Projeto de Lei n.° 1.790/2020 
dispõe sobre o fornecimento obrigatório de equipamento de proteção indi-
vidual (EPI) aos empregados de postos autorizados de revenda de combustí-
veis e lojas de conveniências durante as medidas de combate à pandemia do  
Coronavírus (Covid-19) no Município do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Setor Produtivo. O Projeto de Lei n.° 1.794/2020 dispõe sobre medidas de 
proteção ao setor produtivo durante a pandemia. 

  Saiba mais
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 ◆ Hospitais e Clínicas. O Projeto de Lei n.° 1.802/2020 obriga os hospitais e 
as clínicas de saúde privados localizados no município do rio de janeiro a 
informar diariamente à secretaria municipal de saúde a relação discriminada 
de leitos disponíveis, bem como dispõe sobre a requisição administrativa de 
leitos ociosos na rede de saúde privada do Município do Rio de Janeiro. 

  Saiba mais

 ◆ Proteção Econômica. Trabalhadores. O Projeto de Lei n.° 1.804/2020 dispõe 
sobre medidas de proteção econômica a trabalhadores que pagam remune-
ração provisória e tiveram suas atividades impedidas ou fortemente restrin-
gidas durante a pandemia da Covid-19. 

  Saiba mais

Câmara Municipal de Belo Horizonte

 ◆ Insalubridade. Adicional. O Projeto de Lei n.° 948/2020 dispõe sobre o paga-
mento de adicional de insalubridade aos auxiliares e técnicos de enferma-
gem, enfermeiros e técnicos superiores de saúde no âmbito do Sistema de 
Saúde do Município de Belo Horizonte. 

  Saiba mais

 ◆ Medidas de Proteção. O Projeto de Lei n.° 949/2020 dispõe sobre as medi-
das de proteção a população belorizontina em caso de surtos, epidemias, 
pandemias e endemias.  

  Saiba mais

 ◆ Obrigatoriedade. Máscaras. O Projeto de Lei n.° 964/2020 torna obrigató-
rio o uso de máscaras durante a Situação de Emergência em Saúde Pública  
no Município. 

  Saiba mais

Câmara Municipal de Salvador

 ◆ Renda Emergencial. O Projeto de Lei n.° 48/2020 autoriza a concessão de 
renda mínima emergencial a empreendedores cadastrados no Cadastro 
Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários e Comércio Justo e aos 
trabalhadores ambulantes e camelôs licenciados pelo município.

  Saiba mais
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 ◆ Alugueis. O Projeto de Lei n.° 55/2020 suspende a cobrança de alugueres 
particulares em 50% no Município de Salvador. 

  Saiba mais

 ◆ Obrigações Financeiras. O Projeto de Lei n.° 70/2020 dispõe sobre a sus-
pensão do cumprimento de obrigações financeiras referentes a emprésti-
mos consignados contraídos por servidores públicos municipais, no âmbito 
do Município de Salvador, durante o período de 90 dias. 

  Saiba mais

 ◆ Tributos Municipais. O Projeto de Lei n.° 71/2020 concede diferimento, com 
parcelamento, do prazo para recolhimento de tributos municipais, na situa-
ção especifica em decorrência da pandemia relacionada ao Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Tributos. O Projeto de Lei n.° 76/2020 dispõe sobre o não pagamento de  
tributos municipais enquanto durar a pandemia no Município de Salvador. 

  Saiba mais

 ◆ Estabelecimentos Comerciais. O Projeto de Lei n.° 78/2020 dispõe sobre a 
obrigatoriedade de alteração no formato de utilização de portas de acesso 
dos estabelecimentos comerciais situados no município de Salvador durante 
a situação de emergência em razão da pandemia Coronavírus. 

  Saiba mais

 ◆ Drive Thru. Álcool Gel. O Projeto de Lei n.° 84/2020 institui de forma 
obrigatória que Bares e Restaurantes que disponham do serviço de Drive 
Thru, disponibilizem máquinas de cartão e álcool gel para os clientes no 
município de Salvador. 

  Saiba mais

 ◆ Instituições Bancárias. O Projeto de Lei n.° 88/2020 dispõe sobre a obriga-
toriedade das instituições bancárias, casas lotéricas, agências credenciadas 
para pagamentos e saques; estabelecimentos comerciais com caixas eletrô-
nicos em suas instalações a disponibilizarem álcool em gel individualizados, 
em cada guichê, equipamentos de saque ou pagamentos para serem utili-
zados pelos usuários, além de faixas indicativas de distanciamento de um 

http://177.136.123.158/Upload/e-legislativo/PLE552020/DF3291A5-3A1F-447C-9B53-C939B39546A3.PDF
http://177.136.123.158/Upload/e-legislativo/PLE702020/624DBA10-CFED-4F29-AC15-683A7D9E57C6.PDF
http://177.136.123.158/Upload/e-legislativo/PLE712020/D207D51C-9733-4543-B638-A1DCED152C1A.PDF
http://177.136.123.158/Upload/e-legislativo/PLE762020/D1B733BF-A519-4D7A-9473-5008C343E2C5.PDF
http://177.136.123.158/Upload/e-legislativo/PLE782020/895EA410-3DBD-4A2A-A9C2-55F4E5198A96.PDF
http://177.136.123.158/Upload/e-legislativo/PLE842020/CD44D819-C028-4E70-A7D6-6FEBF751E038.PDF
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metro e meio entre as pessoas que estejam nas filas de atendimento, durante 
a vigência dos Decretos de Emergência editado pelo Poder Executivo Muni-
cipal e por 90 dias após a sua revogação ou extinção por decurso de prazo. 

  Saiba mais

 ◆ Fabricação de Insumos. O Projeto de Lei n.° 89/2020 cria o programa de 
incentivo ao combate do Coronavírus e dispõe sobre isenções fiscais para 
fabricação de respiradores, máscaras, equipamentos e itens médicos para 
combate a pandemia no Município de Salvador. 

  Saiba mais

 ◆ Entregadores. O Projeto de Lei n.° 92/2020 dispõe sobre os direitos dos 
entregadores que prestam serviços a aplicativos de entrega durante o estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia do Coronavírus no Município 
de Salvador. 

  Saiba mais

 ◆ Créditos Tributários. O Projeto de Lei n.° 98/2020 suspende a exigibilidade 
dos créditos tributários relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) e ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) enquanto durarem as restrições impostas em razão da pan-
demia de Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Operações de Crédito. O Projeto de Lei n.° 101/2020 dispõe sobre a sus-
pensão de pagamentos de operações de crédito contratadas por pessoas 
naturais e diminuição dos juros durante o período do estado de calamidade 
referente ao Covid-19. 

  Saiba mais

 ◆ Bares e Restaurantes. O Projeto de Lei n.° 107/2020 fica os donos de bares 
e restaurantes obrigados a manter mesas separadas uma das outras em 
até um metro de distância durante o período de pandemia de coronavírus 
se estendendo por um período de 06 após a flexibilização da pandemia no 
município de Salvador. 

  Saiba mais

http://177.136.123.158/Upload/e-legislativo/PLE882020/D6195B00-E09F-4E91-A5A5-37C47C9955E5.PDF
http://177.136.123.158/Upload/e-legislativo/PLE892020/B74C0EA8-F37A-4ECF-BCB6-BD674FA24A80.PDF
http://177.136.123.158/Upload/e-legislativo/PLE982020/40A5C7A6-CEAD-4F8C-9C07-87FD682A37A4.PDF
http://177.136.123.158/Upload/e-legislativo/PLE1012020/ADBEED15-E32A-4E28-B7B9-3D2AB80AB966.PDF
http://177.136.123.158/Upload/e-legislativo/PLE1072020/F44F60F1-0EB0-4CDF-BD89-8282B8E15A87.PDF
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 ◆ Negativação. O Projeto de Lei n.° 109/2020 dispõe sobre a proibição, por 
12 meses, das instituições financeiras e de proteção ao crédito de negativar 
pessoa física e jurídica inadimplente com o pagamento de obrigação contra-
tual vencida durante o período de calamidade pública, em decorrência da 
pandemia Covid- 19, no Município de Salvador. 

  Saiba mais

 ◆ Empréstimos Bancários. O Projeto de Lei n.° 110/2020 dispõe acerca da 
suspensão, pelo período que durar a pandemia decorrente do Covid-19, do 
vencimento das faturas de empréstimos bancários das pequenas e micro 
empresas e dos microempreendedores individuais do Município de Salvador. 

  Saiba mais

 ◆ Restaurantes e Bares. O Projeto de Lei n.° 117/2020 estabelece que os 
donos de bares e restaurantes ficam obrigados a disponibilizarem um frasco 
de álcool em gel em cada mesa de seu estabelecimento para uso dos clientes 
durante a pandemia de coronavírus e após a flexibilização da pandemia no 
município de Salvador. Link

  Saiba mais

http://177.136.123.158/Upload/e-legislativo/PLE1092020/1F2F7955-86C4-47B0-85A3-814D714D1815.PDF
http://177.136.123.158/Upload/e-legislativo/PLE1102020/86A75279-9B67-48E6-9E8E-C2096F8A58DB.PDF
http://177.136.123.158/Upload/e-legislativo/PLE1172020/12035A84-7016-4822-94D3-57D692F6AB11.PDF
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EXECUTIVO

Abaixo veja quadro com a consolidação da legislação federal, estadual e 
municipal com medidas para resolver a crise provocada pela pandemia do novo 
Coronavírus no país. 

EXECUTIVO FEDERAL

ATOS EMENTA

Decreto n.° 10.352 
de 19/05/2020

Reduz temporariamente a alíquota do Imposto sobre Produtos 
Industrializados.

Decreto n.° 10.350 
de 18/05/2020 

Dispõe sobre a criação da Conta destinada ao setor elétrico para 
enfrentamento do estado de calamidade pública.

Medida  
Provisória n.° 966 

de 13/05/2020

Dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão 
em atos relacionados com a pandemia da Covid-19.

Decreto n.° 10.344 
de 11/05/2020

Altera o Decreto nº 10.282/2020, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, 
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.

Decreto n.° 10.342 
de 07/05/2020 

Altera o Decreto nº 10.282/2020, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, 
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.

Portaria n.° 204 
de 29/04/2020

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.

Medida  
Provisória n.° 954  

de 17/04/2020

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 n.° 13.979/2020.

Resolução n.° 373 
de 16/04/2020

Altera o art. 29 da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n.° 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.

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
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/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv954.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
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Lei n.° 13.989 
de 15/04/2020

Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo 
Coronavírus.

Resolução n.º 370 
de 13/04/2020

Altera a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n.° 352/2020, que dispõe 
sobre a autorização prévia para fins de exportação de matéria-prima, 
produto semi-elaborado, produto a granel ou produto farmacêutico 
acabado destinados ao combate da Covid-19.

Portaria n.º 758 
 de 9.4.2020

Define o procedimento para o registro obrigatório de internações hospita-
lares dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19, nos estabelecimen-
tos de saúde públicos e privados que prestam serviços no SUS.

Medida  
Provisória n.º 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 n.º 6, de 20 de março de 2020, e da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de 
Coronavírus (Covid-19).

Medida  
Provisória n.° 948   
de 08/04/2020. 

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 n.° 6, de 20 de março de 2020, e da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus (Covid-19).

Instrução 
Normativa n.° 4 
de 07/04/2020

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).

Medida  
Provisória n.° 945  
de 04/04/2020 

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.

Decreto n.° 10.312 
de 04/04/2020

Amplia, temporariamente, o escopo de multiprogramação com conteúdo 
específico destinado às atividades de educação, ciência, tecnologia, inova-
ções, cidadania e saúde de entidades executoras de serviço de radiodifu-
são de sons e imagens em tecnologia digital, com fins exclusivamente edu-
cacionais ou de exploração comercial, em razão da pandemia da Covid-19

Medida  
Provisória n.° 944 
de 03/04/2020 

Institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

Decreto n.° 10.311 
de 03/04/2020

Institui o Conselho de Solidariedade para Combate à Covid-19 e aos seus 
Efeitos Sociais e Econômicos

Instrução  
Normativa n.° 1.932 

de 03/04/2020 

Prorroga o prazo da apresentação da Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais (DCTF) e da Escrituração Fiscal Digital da Contribui-
ção para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Segu-
ridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita 
(EFD-Contribuições)

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13989.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13989.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/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/mpv950.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/mpv948.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/Portaria/IN/in4-ccv-inti.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/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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv944.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/IN/IN1932-me-serfb.htm
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Portaria n.° 139 
de 03/04/2020 

Prorroga o prazo para o recolhimento de tributos federais, na situação que 
especifica em decorrência da pandemia relacionada ao Coronavírus.

Lei n.° 13.982 
 de 02/04/2020 

Altera a Lei n.° 8.742/1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de 
caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibi-
lidade 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 internacio-
nal decorrente do Coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019,  
a que se refere a Lei n.° 13.979/2020.

Medida  
Provisória n.° 937 
de 02/04/2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Cidadania, no  
valor de R$ 98.200.000.000,00, para os fins que especifica.

Resolução n.° 366 
de 02/04/2020

Dispõe sobre a importação de produtos para diagnóstico in vitro de  
Coronavírus durante a emergência de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do novo Coronavírus.

Portaria n.° 8 
de 02/04/2020

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

Instrução  
Normativa n.° 1.931 

de 02/04/2020

Suspende a eficácia do art. 3º da Portaria RFB n.° 2.860, de 25 de outubro 
de 2017, e do art. 35 da Instrução Normativa RFB n.° 1.548, de 13 de feve-
reiro 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 n.° 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.

Medida  
Provisória n.° 936 

de 01/04/2020

Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Ren-
da e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfren-
tamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto  
Legislativo n.° 6/2020, e da emergência de saúde pública de importân-
cia internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19), de que trata a Lei  
n.° 13.979/ 2020.

Medida  
Provisória n.° 931 
de 30/03/2020

A sociedade anônima cujo exercício social se encerre entre 31 de dezem-
bro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a  
assembleia geral ordinária a que se refere o art. 132 da Lei n.° 6.404/1976, 
no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20139-me.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/Lei/L13982.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/Mpv/mpv937.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/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
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/in1931-20-me-srfb.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/Congresso/ato-2-camara-senada.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/mpv936.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
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv931.htm


144   |      www.cesconbarrieu.com.br

Medida  
Provisória n.° 930 

de 30/03/2020

Dispõe sobre o tratamento tributário incidente sobre a variação cambial do 
valor de investimentos realizados por instituições financeiras e demais ins-
tituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil em sociedade 
controlada domiciliada no exterior e sobre a proteção legal oferecida aos in-
tegrantes do Banco Central do Brasil no exercício de suas atribuições e altera 
a Lei n.° 12.865, de 9 de outubro de 2013, que dispõe, dentre outras matérias, 
sobre os arranjos de pagamento e sobre as instituições de pagamento inte-
grantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro.

Portaria n.° 158 
de 31/03/2020

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.

Decreto n.° 10.300 
de 30/03/2020

Altera o Decreto n.° 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.

Decreto n.° 10.298 
de 30/03/2020

Institui o Conselho Nacional de Secretários de Transportes.

Portaria n.° 580 
de 27/03/2020

Dispõe sobre a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo – Residentes  
na área de Saúde”, para o enfrentamento à pandemia do Coronavírus  
(Covid-19).

Portaria n.° 880 
de 27/03/2020

Autoriza transporte de carga por operador certificado sob o RBAC n.° 135.

Portaria n.° 743 
de 27/03/2020

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).

Portaria n.° 601 
de 27/03/2020

Fica instituído o Centro Operacional Aduaneiro de Gestão da Crise gerada 
pela pandemia da doença pelo Coronavírus 2019 (Cogec-Covid-19),

Portaria n.° 152 
de 27/03/2020

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de 
estrangeiros, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Anvisa.

Portaria n.° 111 
de 27/03/2020

Aprova condições extraordinárias para realização das atividades de avalia-
ção da conformidade durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Portaria n.° 14 
de 27/03/2020

Altera a Portaria n.° 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 Presi-
dência da República em razão do estado de emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19).

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv930.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv930.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv930.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/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20158-20-ccv.htm
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Portaria n.° 162 
de 26/03/2020

Disciplina excepcionalmente o atendimento externo ao contribuinte e o 
agendamento de senhas no âmbito das unidades jurisdicionadas da 1ª Re-
gião Fiscal enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública 
decorrente do novo Coronavírus (Covid-19) e revoga a Portaria SRRF01  
n.° 145, de 18 de março de 2020.

Instrução  
Normativa n.° 28 
de 25/03/2020

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 públi-
cos que executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados 
de suas atividades presenciais, nos termos da Instrução Normativa n.° 19,  
de 12 de março de 2020.

Instrução  
Normativa n.° 27 
de 25/03/2020

Altera a Instrução Normativa n.° 19, de 12 de março de 2020, que esta-
belece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil 
da Administração Pública Federal – SIPEC, quanto às medidas de prote-
ção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância  
internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 10.292,  
de 25/03/2020

Altera o Decreto n.° 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei 
n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as 
atividades essenciais.

Decreto n.° 10.289  
de 24/03/2020

Altera o Decreto n.° 10.277, de 16 de março de 2020, para instituir o Centro 
de Coordenação de Operações, no âmbito do Comitê de Crise para Supervi-
são e Monitoramento dos Impactos da Covid-19.

Projeto de Lei n.° 791  
2020

Altera a Lei n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para instituir o Comitê 
Nacional de Órgãos de Justiça e Controle para prevenir ou terminar litígios, 
inclusive os judiciais, relacionados ao enfrentamento da emergência de saú-
de pública decorrente da Covid-19.

Portaria n.° 133  
de 23/03/2020

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

Medida  
Provisória n.° 928   

de 23/03/2020 

Altera a Lei n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, e revoga  
o art. 18 da Medida Provisória n.° 927, de 22 de março de 2020.

Medida  
Provisória n.° 927  

de 22/03/202

Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.° 6, de 20 de março 
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 10.288  
de 22/03/2020

Regulamenta a Lei n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir as 
atividades e os serviços relacionados à imprensa como essenciais.
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Portaria n.° 132,  
de 22/03/2020

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.

Medida  
Provisória n.° 926   
de 20/03/2020

Altera a Lei n.° 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.

Decreto n.° 10.285   
de 20/03/2020

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

Decreto n.° 10.284  
de 20/03/2020

Dispõe sobre a dilação do prazo de vencimento das tarifas de navegação 
aérea, durante o período de enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Decreto n.° 10.283  
de 20/03/2020

Institui o Serviço Social Autônomo denominado Agência para o Desenvolvi-
mento da Atenção Primária à Saúde – Adaps.

Decreto n.° 10.282   
de 20/03/2020 

Regulamenta a Lei n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os  
serviços públicos e as atividades essenciais.

Resolução n.° 352  
de 20/03/2020

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.

Resolução n.° 351 
de 20/03/2020

Dispõe sobre a atualização do Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, 
Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/
MS n.° 344, de 12 de maio de 1998.

Decreto  
Legislativo n.° 6 
de 20/03/2020

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n.° 101, de 4 de maio 
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da soli-
citação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n.° 
93, de 18 de março de 2020.

Portaria n.° 454 
de 20/03/2020

Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária 
do Coronavírus (Covid-19).

Portaria n.° 683 
de 19/03/2020

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).

Portaria n.° 126  
de 19/03/2020

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

Portaria n.° 125  
de 19/03/2020

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.
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Medida 
Provisória n.° 925 

de 18/03/2020

Dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em 
razão da pandemia da Covid-19.

Resolução n.° 777 
de 18/03/2020

Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos 
para a Saúde.

Resolução n.° 776  
de 18/03/2020

Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de  
Produtos para a Saúde.

Resolução n.° 851 
de 18/03/2020

Dispõe sobre a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do 
FAT PDE, para o exercício de 2020.

Resolução n.° 152 
de 18/03/2020

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

Portaria n.° 120 
de 17/03/2020

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de 
estrangeiros oriundos da República Bolivariana da Venezuela, conforme re-
comendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Resolução n.° 1.338 
de 17/03/2020

Fixação de teto máximo de juros ao mês, para as operações de empréstimo 
consignado em benefício previdenciário.

Resolução n.° 17 
de 17/03/2020

Concede redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao am-
paro do artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980, internalizado 
pelo Decreto Legislativo n.° 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por objeti-
vo facilitar o combate à pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Resolução n.° 348 
de 17/03/2020

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 interna-
cional decorrente do novo Coronavírus.

Resolução n.° 347 
de 17/03/2020

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para 
a exposição à venda de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais, 
em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao 
SARS-CoV-2.

Portaria n.° 373 
de 16/03/2020

Estabelece orientações quanto às medidas protetivas, no âmbito do 
INSS, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da  
pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Resolução n.° 4.783 
de 16/03/2020

Estabelece, por prazos determinados, percentuais a serem aplicados ao 
montante RWA, para fins de apuração da parcela ACP Conservação de que 
trata a Resolução n.° 4.193, de 1º de março de 2013.

Resolução n.° 4.782 
de 16/03/2020

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.
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Decreto n.° 10.277 
de 16/03/2020

Institui o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos 
da Covid-19.

Portaria n.° 395 
de 16/03/2020

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde – Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser dispo-
nibilizado aos Estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para 
o enfrentamento do Coronavírus (Covid-19).

Medida  
Provisória n.° 924 

de 13/03/2020

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.

Instrução 
Normativa n.° 20 
de 13/03/2020

Altera a Instrução Normativa n.° 19, de 12 de março de 2020, que estabelece 
orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Admi-
nistração Pública Federal – SIPEC, quanto às medidas de proteção para en-
frentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus (Covid-19).

Instrução  
Normativa n.° 19 
de 12/03/2020

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 inter-
nacional decorrente do Coronavírus (Covid-19).

Medida  
Provisória n.° 921 

de 7/02/2020

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, no valor  
de R$ 11.287.803,00, para os fins que especifica.

Lei n.° 13.979 
de 6/02/2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde  
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019.

Portaria n.° 188 
de 03/02/2020

Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).

SÃO PAULO

Governo de São Paulo

ATOS EMENTA

Decreto n.° 64.862 
de 13/03/2020 

Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indi-
reta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 
pelo novo Coronavírus (Covid-19), bem como sobre recomendações no se-
tor privado estadual.

Decreto n.° 64.864 
 de 16/03/2020

Dispõe sobre a adoção de medidas adicionais, de caráter temporário e 
emergencial, de prevenção de contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19).
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Decreto n.° 64.865 
de 18/03/2020 

Acrescenta dispositivo ao Decreto n.° 64.862, de 13 de março de 2020, 
que dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contá-
gio pelo novo Coronavírus (Covid-19), bem como sobre recomendações no 
setor privado estadual.

Decreto n.° 64.879 
de 20/03/2020 

Reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do 
Covid-19, que atinge o Estado de São Paulo.

Decreto n.° 64.880 
de 20/03/2020 

Dispõe sobre a adoção, no âmbito das Secretarias da Saúde e da Segu-
rança Pública, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 
contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 64.881 
de 20/03/2020 

Decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.º 64.884 
de 24/03/2020

Dispõe sobre a cobrança de tarifa de transporte coletivo intermunicipal de 
policiais civis e militares do Estado de São Paulo, no contexto da pande-
mia Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 64.887 
de 26/03/2020

Institui Grupo Executivo para atuação conjunta da Secretaria de Governo 
e da Secretaria da Saúde, no âmbito da pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19).

Decreto n.° 64.891 
de 30/03/2020

Dispõe sobre o atendimento de necessidade inadiável de alunos da rede 
pública estadual de ensino em situação de pobreza ou de extrema pobre-
za, no contexto da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 64.898 
de 31/03/2020

Dispõe sobre a gestão de contratos de prestação de serviços contínuos, 
no âmbito da Administração Pública direta e autárquica, durante a vi-
gência do estado de calamidade pública da pandemia do novo Coronaví-
rus (Covid-19).

Decreto n.° 64.917 
de 03/04/2020

Suspende os prazos processuais que especifica.

Decreto n.° 64.920 
de 06/04/2020

Estende o prazo da quarentena de que trata o Decreto n.° 64.881,  
de 22 de março de 2020, e dá providências correlatas.

Decreto n.° 64.928 
de 08/04/2020

Dispensa da observância do disposto no “caput” do artigo 2º do Decreto 
n.° 32.117, de 10 de agosto de 1990, alterado pelo Decreto n.° 43.914, de 
26 de março de 1999, as aquisições de bens necessários ao enfrentamen-
to do novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.º 64.936 
de 13/04/2020

Dispõe sobre medidas de redução de despesas públicas no Estado 
durante a pandemia da Covid-19.

Decreto n° 64.937 
de 13/04/2020

Dispõe sobre medidas de redução de despesas com pessoal e encargos 
sociais, durante a vigência do estado de calamidade pública.
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Decreto n.° 64.949 
de 23/04/2020

Acrescenta ao decreto n.° 64.881/2020 (que decreta quarentena no 
Estado), artigo com recomendação para uso de máscaras pela população.

Decreto n.° 64.956 
de 29/04/2020

Determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial  
no transporte público de passageiros de responsabilidade do Estado de 
São Paulo.

Decreto n.° 64.959 
de 04/05/2020

Dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial, 
de preferência as não profissionais, em espaços públicos, no interior de 
estabelecimentos.

Decreto n.° 64.964 
de 06/05/2020

Declara luto oficial em todo o estado de São Paulo em respeito e pesar 
às vítimas do novo Coronavírus, válido até que a crise sanitária seja 
superada.

Decreto nº 64.967 
de 08/05/2020

Estende até 31 de maio para todo o Estado a quarentena, medida 
estabelecida pelo decreto nº 64.881/2020.

Decreto nº 64.975 
de 13/05/2020

Dá nova redação a dispositivos do decreto nº 64.881/2020, que instituiu 
medida de quarentena no Estado de São Paulo.

Município de São Paulo

Decreto n.° 59.283 
de 16/03/2020 

Declara situação de emergência no Município de São Paulo e define outras 
medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 59.285 
de 18/03/2020

Suspende o atendimento presencial ao público em estabelecimentos  
comerciais e o funcionamento de casas noturnas e outras voltados à rea-
lização de festas eventos ou recepções.

Decreto n.° 59.292 
de 20/03/2020

Acrescenta parágrafo único ao artigo 20 do Decreto n.° 59.283, de  
16 de março de 2020, que declarou situação de emergência no Município 
de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia 
decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 59.298   
de 23/03/2020

Suspende o atendimento presencial ao público em estabelecimentos  
comerciais e de prestação de serviços.

Decreto n.° 59.321 
de 01/04/2020

Regulamenta a Lei n.° 17.335/2020, que dispõe sobre a autorização 
de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de 
prestação de serviços, finanças públicas e outras medidas em face da 
situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes  
do coronavírus, no âmbito do Município de São Paulo.

Decreto n.° 59.326 
de 02/04/2020

Estabelece medidas para redução do impacto social e econômico decor-
rente das providências de restrição adotadas para o enfrentamento da 
pandemia ocasionada pelo Coronavírus.

Decreto n.° 59.335 
de 06/04/2020

Prorroga o prazo previsto no artigo 1º do Decreto n.° 59.298, de 23 de 
março de 2020, que suspende o atendimento presencial ao público em 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço.
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Decreto n.° 59.337 
de 07/04/ 2020

Estabelece diretrizes para engajamento do Poder Público Municipal no 
movimento da sociedade civil de São Paulo denominado Cidade Soli-
dária, instituído para prover ajuda humanitária às pessoas mais atingi-
das pela crise econômico-social causada pela pandemia do Coronavírus  
durante o estado de calamidade pública.

Decreto n.° 59.338 
de 07/04/2020

Disciplina o cômputo de faltas e o pagamento de benefícios para os 
beneficiários do Programa Operação Trabalho, regulamentado pelo De-
creto n.° 44.484, de 10 de março de 2004, enquanto durar a situação 
de emergência e o estado de calamidade pública no Município de São 
Paulo para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus.

Lei n.° 17.338 
de 15 de abril de 2020 

Insere o art. 8º-A à Lei n.º 13.548/2003, que institui o Fundo Especial de 
Despesas da Câmara Municipal de São Paulo, para prever a transferên-
cia de valores para a Conta Única do Tesouro Municipal, a serem prefe-
rencialmente utilizados em ações vinculadas à Secretaria Municipal da 
Saúde e à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
no enfrentamento ao Coronavírus no Município de São Paulo.

Decreto n.° 59.349 
de 15 de abril de 2020

Recomenda horário de funcionamento das atividades industriais, co-
merciais e de serviços durante o estado de calamidade pública para en-
frentamento da pandemia decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 59.348 
de 15 de abril de 2020

Prorroga os períodos de suspensão de prazos previstos no inciso VII do 
artigo 12 e no artigo 20, ambos do Decreto n.º 59.283/2020, que decla-
rou situação de emergência no Município de São Paulo e definiu outras 
medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus.

Decreto 59.358 
de 16 de abril de 2020

Cria o Grupo Executivo Intersecretarial com o objetivo de planejar, 
propor, acompanhar e articular as ações relativas aos procedimentos 
preparatórios e de realização das inumações decorrentes de óbitos 
pela Covid-19.

Decreto 59.362 
de 17 de abril de 2020

Acresce os §§ 1º e 2º ao artigo 2º do Decreto n.º 59.283, de 16 de março 
de 2020, que declara situação de emergência no Município de São Paulo 
e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente 
do Coronavírus.

Decreto n.° 59.363 
de 17/04/2020

Prorroga o prazo previsto no artigo 1º do Decreto n.° 59.298/2020, que 
suspende o atendimento presencial ao público em estabelecimentos  
comerciais e de prestação de serviço.

Decreto n.° 64.956 
de 29/04/2020

Determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial no 
âmbito do serviço de transporte público de passageiros de responsabili-
dade do Estado de São Paulo.

Decreto n.° 59.389 
de 30/04/2020

Autoriza a cessão de uso, precária e gratuita, de espaços e logradouros 
públicos para a realização, por laboratórios públicos e privados, de exa-
mes para Covid-19 por meio de “drive-thru”.
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Decreto n.° 59.396 
de 05/05/2020

Regulamenta a Lei nº 17.340, de 30 de abril de 2020, que dispõe sobre 
medidas de proteção da saúde pública e de assistência social e outras 
medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública em de-
corrência da Infecção Humana pelo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 59.403 
de 07/05/2020

Institui regime emergencial de restrição de circulação de veículos no 
Município de São Paulo por conta da pandemia decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 59.405 
de 08/05/2020

Prorroga o prazo previsto no artigo 1º do Decreto n.° 59.298/2020, que 
suspende o atendimento presencial ao público em estabelecimentos co-
merciais e de prestação de serviço, bem como altera o Anexo Único do 
Decreto nº 59.298/2020.

Decreto n.° 59.433 
de 13/05/2020

Introduz alterações no Decreto n.° 59.403/2020, que institui regime 
emergencial de restrição de circulação de veículos no Município de São 
Paulo por conta da pandemia decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 59.434 
de 13/05/2020

Altera o artigo 15-A do Decreto n.° 59.283/2020, que declara situação 
de emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para 
o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 59.444 
DE 17/05/2020

Restabelece o rodízio de veículos autorizado pela Lei n.° 12.490/1997,  
e regulamentado pelo Decreto nº 58.584/2018, e revoga o regime 
emergencial de restrição de circulação de veículos no Município de São 
Paulo por conta da pandemia decorrente do Coronavírus de que trata o 
Decreto n.° 59.403/2020.

Decreto n.° 59.449 
DE 18/05/2020

Prorroga os períodos de suspensão de prazos previstos no inciso VII do 
artigo 12 e no artigo 20 do Decreto n.° 59.283, de 16 de março de 2020, 
e nos artigos 1º, 2º, 3º e 5º do Decreto n.° 59.326, de 2 de abril de 2020, 
em decorrência da pandemia de Covid-19.

Decreto n.° 59.450 
DE 18/05/2020

Regulamenta o artigo 3º da Lei n.° 17.341/2020, para o fim de antecipar 
os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra para os dias 
20 e 21 de maio de 2020, declara ponto facultativo nas repartições pú-
blicas municipais da Administração Direta, Autarquias e Fundações no 
dia 22 de maio de 2020.

Decreto n.° 59.456 
de 19/05/2020

Dispõe sobre as informações de acompanhamento de contratos e pro-
vidências orçamentárias decorrentes da sua suspensão ou redução 
quantitativa durante a vigência da situação de emergência e do estado 
de calamidade pública decorrentes do coronavírus, bem como introduz 
alterações no Decreto n.° 59.321/2020.
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http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200509&p=1&clipID=9fcf57f758383976de2bd2851dabed35
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200509&p=1&clipID=9fcf57f758383976de2bd2851dabed35
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200509&p=1&clipID=9fcf57f758383976de2bd2851dabed35
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200509&p=1&clipID=9fcf57f758383976de2bd2851dabed35
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200509&p=1&clipID=9fcf57f758383976de2bd2851dabed35
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200516&p=1&clipID=f0386570de9d6b844bacdfa9522f3672
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200516&p=1&clipID=f0386570de9d6b844bacdfa9522f3672
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200516&p=1&clipID=f0386570de9d6b844bacdfa9522f3672
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200516&p=1&clipID=f0386570de9d6b844bacdfa9522f3672
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200516&p=1&clipID=f0386570de9d6b844bacdfa9522f3672
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200516&p=1&clipID=f0386570de9d6b844bacdfa9522f3672
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200516&p=1&clipID=f0386570de9d6b844bacdfa9522f3672
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200516&p=1&clipID=f0386570de9d6b844bacdfa9522f3672
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RIO DE JANEIRO

Governo do Rio de Janeiro

ATOS EMENTA

Decreto n.° 46.966 
de 11/03/2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional.

Decreto n.° 46.969 
de 12/03/2020

Dispõe sobre a criação do Gabinete de Crise para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do Coronavírus.

Decreto n.° 46.973 
de 16/03/2020

Reconhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do  
Rio de Janeiro em razão do contágio e adota medidas de enfrentamento 
da propagação decorrente do novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 45.979 
de 19/03/2020

Dispõe sobre a prorrogação do vencimento da fatura de água da CEDAE.

Decreto n.° 46.980 
de 19/03/2020

Atualiza as medidas de enfrentamento da propagação do novo Coronaví-
rus (Covid-19) em decorrência da situação de emergência em saúde.

Decreto n.° 46.986 
de 23/03/2020

Altera o inciso I do art. 1º do Decreto n.° 46.983/2020 para excluir da 
determinação de fechamento da estação ferroviária corte 8 para em-
barques e desembarques de passageiros, bem como altera a alínea c 
do inciso IV do art. 1º do Decreto 46.983/2020 para incluir a estação 
ferroviária corte 8 no rol de estações com acesso restrito, com triagem 
e controle de passageiros.

Decreto n.° 46.987 
de 23/03/2020

Altera dispositivo do Decreto n.° 46.980/2020 para determinar que feiras 
livres que comercializem produtos alimentícios poderão funcionar desde 
que cumpram as determinações da Secretaria de Estado de Saúde.

Decreto n.° 47.000 
de 26/03/2020

Dispões sobre o funcionamento de instituição financeira.

Lei n.° 8.767 
 de 23/03/2020

Dispõe sobre o cancelamento ou remarcação de passagens aéreas bem 
como de pacotes de viagens adquiridos no âmbito do estado do rio de 
janeiro em razão da doença Covid-19 causada pelo novo coronavírus 
(SARS-CIV-2).

Lei n.° 8.768  
de 23/03/2020

Autoriza o poder executivo a adotar as medidas que especifica.

Lei n.° 8.769  
de 23/03/2020

Dispõe sobre medidas de proteção à população fluminense durante o pla-
no de contingência do novo coronavírus da secretaria de estado de saúde.

Decreto n.° 47.006  
de 27/03/2020

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação decorrente do 
novo Coronavírus (Covid-19), em decorrência da situação de emergência 
em saúde.

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFhwVk0wNXJSa1pOUkdkMFVYcEdRMDVUTURCT2FsVXpURlZGTlU1NlNYUk5hMFpDVFhwcmQwMXJUWGROZW1NeQ==&p=MQ==&tb=Y29yb25hdsOtcnVzJiMwMTM7
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFhwVk0wNXJSa1pOUkdkMFVYcEdRMDVUTURCT2FsVXpURlZGTlU1NlNYUk5hMFpDVFhwcmQwMXJUWGROZW1NeQ==&p=MQ==&tb=Y29yb25hdsOtcnVzJiMwMTM7
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWtWS1JrNXJWVEpQVkZsMFVrUm5kMDE1TURCTlZHc3lURlJyZUU1NlNYUlJWR2N4VVdwUk1FNHdSa2ROVkVGNQ==&p=NA==&tb=Y29yb25hdsOtcnVzJiMwMTM7
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWtWS1JrNXJWVEpQVkZsMFVrUm5kMDE1TURCTlZHc3lURlJyZUU1NlNYUlJWR2N4VVdwUk1FNHdSa2ROVkVGNQ==&p=NA==&tb=Y29yb25hdsOtcnVzJiMwMTM7
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWtSWmVFMXFhelZOVlZGMFVtcEZOVTVUTURCU2EwVjZURlJyZDA1VVFYUlBWVkY0VDBWUmVWRnFSVEJQVlVreg==&p=MQ==&tb=Y29yb25hdsOtcnVzJiMwMTM7
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWtSWmVFMXFhelZOVlZGMFVtcEZOVTVUTURCU2EwVjZURlJyZDA1VVFYUlBWVkY0VDBWUmVWRnFSVEJQVlVreg==&p=MQ==&tb=Y29yb25hdsOtcnVzJiMwMTM7
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFVSWk5WRnFSWGRPVlVsMFRXdFplbEpUTURCUlZWWkNURlZGTTA0d1VYUlJhbFV6VFVWSmQwMUZUVFJTUlVWNA==&p=MQ==&tb=Y29yb25hdsOtcnVzJiMwMTM7
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFVSWk5WRnFSWGRPVlVsMFRXdFplbEpUTURCUlZWWkNURlZGTTA0d1VYUlJhbFV6VFVWSmQwMUZUVFJTUlVWNA==&p=MQ==&tb=Y29yb25hdsOtcnVzJiMwMTM7
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSVmQwMXFVVEpOTUZsMFRVUm9RMUY1TURCU1JHaEhURlJyTlUxcVJYUlBWRVV4VDBSck5VNTZTWGRSVkZaRA==&p=MQ==&tb=Y29yb25hdsOtcnVzJiMwMTM7
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSVmQwMXFVVEpOTUZsMFRVUm9RMUY1TURCU1JHaEhURlJyTlUxcVJYUlBWRVV4VDBSck5VNTZTWGRSVkZaRA==&p=MQ==&tb=Y29yb25hdsOtcnVzJiMwMTM7
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSak5GRnFVWGxPUkdkMFRVUm5ORTVUTURCU1JWRjZURlJuZUZGcVZYUlJhbXhDVFdwWk1VNTZhRWRTVkdNMVRWUlZORTVVUVRSTmFsVTFUbmM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSak5GRnFVWGxPUkdkMFRVUm5ORTVUTURCU1JWRjZURlJuZUZGcVZYUlJhbXhDVFdwWk1VNTZhRWRTVkdNMVRWUlZORTVVUVRSTmFsVTFUbmM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSak5GRnFVWGxPUkdkMFRVUm5ORTVUTURCU1JWRjZURlJuZUZGcVZYUlJhbXhDVFdwWk1VNTZhRWRTVkdNMVRWUlZORTVVUVRSTmFsVTFUbmM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSak5GRnFVWGxPUkdkMFRVUm5ORTVUTURCU1JWRjZURlJuZUZGcVZYUlJhbXhDVFdwWk1VNTZhRWRTVkdNMVRWUlZORTVVUVRSTmFsVTFUbmM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVhwRmQwOVVWWGxOTUZGMFRsUmplRTVETURCUFZVVTFURlJvUjA5VVozUk5NRkYzVVd0Wk5VNUVVa0pOTUZWNlRWUlZORTVVVFhwT2FtdDNUMEU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVhwRmQwOVVWWGxOTUZGMFRsUmplRTVETURCUFZVVTFURlJvUjA5VVozUk5NRkYzVVd0Wk5VNUVVa0pOTUZWNlRWUlZORTVVVFhwT2FtdDNUMEU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=5F416BDB-E04DA-4801-A6EE-058207F455F81
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=5F416BDB-E04DA-4801-A6EE-058207F455F81
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=5F416BDB-E04DA-4801-A6EE-058207F455F81
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=5F416BDB-E04DA-4801-A6EE-058207F455F81
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=5F416BDB-E04DA-4801-A6EE-058207F455F81
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=5F416BDB-E04DA-4801-A6EE-058207F455F81
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=46B4E221-A95D5-4545-8871-4696ABD713671
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=46B4E221-A95D5-4545-8871-4696ABD713671
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Decreto n.° 47.008 
de 30/03/2020

Dispõe sobre a autorização ambiental de funcionamento para instala-
ções hospitalares e outras obras emergenciais para enfrentamento do 
Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.011  
de 31/03/2020

Estabelece o procedimento para contratação de serviços e aquisições 
de soluções de tecnologia da informação e comunicação nos órgãos do  
Estado do Rio de Janeiro

Decreto n.° 47.019 
de 03/04/2020

Dispõe sobre alteração do Decreto n° 47.006, de 27 de março de 2020. 

Decreto n.° 47.022 
de 06/04/2020

Autoriza o funcionamento, em todo o Estado do Rio de Janeiro, de es-
tabelecimentos comerciais, apenas em regime de entrega a domicílio, 
exceto os estabelecimentos comerciais de que tratam os incisos XIV e 
XVI do art. 4º e o art. 6º do Decreto n.° 47.006, de 27 de março de 2020. 

Decreto n.° 47.025 
de 07/04/2020 

Dispõe sobre a liberação de atividade comercial em municípios sem  
notificação de cometimento do Covid-19. 

Decreto n.° 47.027  
de 13/04/2020

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação decorrente 
do novo Coronavírus (Covid-19), em decorrência da situação de emer-
gência em saúde.

Lei n.° 8794  
de 17/04/2020

Reconhece o estado de calamidade pública em virtude da situação de 
emergência decorrente do novo Coronavírus (Covid-2019), declarado 
pelo Decreto Nº 46.973/2020.

Decreto n.° 47.051 
de 29/04/2020

Dispõe sobre regras de licitação e dispensa de licitação para a contrata-
ção de bens e serviços, inclusive de engenharia, destinados ao enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus de que trata a Lei Federal n.º 13.979/2020.

Decreto n.° 47.052 
de 29/04/2020

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação decorrente 
do novo coronavírus (Covid-19), em decorrência da situação de emergên-
cia em saúde.

Lei n.° 8.797 
de 30/04/2020

Autoriza o poder executivo a criar plano de risco e resposta rápida, para 
atuar no monitoramento do Coronavírus nos profissionais de saúde que 
atuam nas unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Lei n.° 8.800 
de 30/04/2020

Obriga as empresas concessionárias de transporte público a disponibilizar 
álcool gel nas estações e composições para contenção do Coronavírus.

Lei n.° 8799 
de 30/04/2020

Dispõe sobre a prestação do serviço de entrega em domicílio durante  
o período de calamidade pública no estado do rio de janeiro em decor-
rência do novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.059 
de 05/05/2020

Dispõe sobre a suspensão temporária da exigibilidade do pagamento 
da taxa de vistoria e fiscalização, das multas de autos de infração e de 
parcelamentos, em razão da pandemia decorrente do Covid-19, para 
as empresas registradas no DETRO/RJ, cujos veículos se encontram 
impedidos de circulação.

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=46B4E221-A95D5-4545-8871-4696ABD713672
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=46B4E221-A95D5-4545-8871-4696ABD713672
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VG10T1JVMXJTVFZOYTAxMFVWUk9SVTVUTURCUlZHTXpURlZGZVZKRVZYUk5WR3QzVDBSck0wMHdTVEpTVlVVelRWUlZORTVVWXpKUFJFa3dUbEU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VG10T1JVMXJTVFZOYTAxMFVWUk9SVTVUTURCUlZHTXpURlZGZVZKRVZYUk5WR3QzVDBSck0wMHdTVEpTVlVVelRWUlZORTVVWXpKUFJFa3dUbEU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFdwTk5FMUVUa2RSVkZGMFVsUnNRazFUTURCUFZWRjZURlZHUWsxVVNYUk9lbFpDVVRCSk1rNUVSVE5OVkZFeg==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFdwTk5FMUVUa2RSVkZGMFVsUnNRazFUTURCUFZWRjZURlZHUWsxVVNYUk9lbFpDVVRCSk1rNUVSVE5OVkZFeg==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFd0U1IxSnFVWHBOVlVWMFVtcG5NRTE1TURCUlZFWkRURlZGZVUwd1NYUlBSRVV6VFd0Uk1FMHdVVEpPVlVVMQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFd0U1IxSnFVWHBOVlVWMFVtcG5NRTE1TURCUlZFWkRURlZGZVUwd1NYUlBSRVV6VFd0Uk1FMHdVVEpPVlVVMQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFd0U1IxSnFVWHBOVlVWMFVtcG5NRTE1TURCUlZFWkRURlZGZVUwd1NYUlBSRVV6VFd0Uk1FMHdVVEpPVlVVMQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFd0U1IxSnFVWHBOVlVWMFVtcG5NRTE1TURCUlZFWkRURlZGZVUwd1NYUlBSRVV6VFd0Uk1FMHdVVEpPVlVVMQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSUk1sRnFWWGhPYW10MFVrUnNSazFETURCUFJHZDVURlZGZVZGNlRYUlNhMFY1VFRCT1EwNHdWVEpTYTFsNFRWUlZORTU2VFRWTmVra3hUbmM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSUk1sRnFWWGhPYW10MFVrUnNSazFETURCUFJHZDVURlZGZVZGNlRYUlNhMFY1VFRCT1EwNHdWVEpTYTFsNFRWUlZORTU2VFRWTmVra3hUbmM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWxSak0xSnFZelZSZWtsMFVrVkplazE1TURCU1ZHaERURlJyZWxKRlRYUk5lbGw1VFdwbmQwNUVXVFJPVlZaQ1RWUlZORTU2VFRWTmVrazFUa0U5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWxSak0xSnFZelZSZWtsMFVrVkplazE1TURCU1ZHaERURlJyZWxKRlRYUk5lbGw1VFdwbmQwNUVXVFJPVlZaQ1RWUlZORTU2VFRWTmVrazFUa0U5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWxWU1FrNXJSWGRSVkdOMFQxUldRazFwTURCU1JHczBURlZKZUUwd1NYUk9WR3N6VDBSUmQxRlVVa1ZQVkdjMFRWUlZORTlFU1ROTmFsVXhUbEU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWxWU1FrNXJSWGRSVkdOMFQxUldRazFwTURCU1JHczBURlZKZUUwd1NYUk9WR3N6VDBSUmQxRlVVa1ZQVkdjMFRWUlZORTlFU1ROTmFsVXhUbEU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWxWU1FrNXJSWGRSVkdOMFQxUldRazFwTURCU1JHczBURlZKZUUwd1NYUk9WR3N6VDBSUmQxRlVVa1ZQVkdjMFRWUlZORTlFU1ROTmFsVXhUbEU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWxWU1FrNXJSWGRSVkdOMFQxUldRazFwTURCU1JHczBURlZKZUUwd1NYUk9WR3N6VDBSUmQxRlVVa1ZQVkdjMFRWUlZORTlFU1ROTmFsVXhUbEU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWtWT1JVNTZhM2RPVkZGMFQwUkZORTE1TURCT2VrRXhURlJyTWs1NlVYUk5NRWswVFVWWmVFNUVaM3BOUlZWNFRWUlZORTlFYXpKT1JFMHpUbmM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWtWT1JVNTZhM2RPVkZGMFQwUkZORTE1TURCT2VrRXhURlJyTWs1NlVYUk5NRWswVFVWWmVFNUVaM3BOUlZWNFRWUlZORTlFYXpKT1JFMHpUbmM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWtWT1JVNTZhM2RPVkZGMFQwUkZORTE1TURCT2VrRXhURlJyTWs1NlVYUk5NRWswVFVWWmVFNUVaM3BOUlZWNFRWUlZORTlFYXpKT1JFMHpUbmM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWtWT1JVNTZhM2RPVkZGMFQwUkZORTE1TURCT2VrRXhURlJyTWs1NlVYUk5NRWswVFVWWmVFNUVaM3BOUlZWNFRWUlZORTlFYXpKT1JFMHpUbmM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWtWT1JVNTZhM2RPVkZGMFQwUkZORTE1TURCT2VrRXhURlJyTWs1NlVYUk5NRWswVFVWWmVFNUVaM3BOUlZWNFRWUlZORTlFYXpKT1JFMHpUbmM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWtWT1JVNTZhM2RPVkZGMFQwUkZORTE1TURCT2VrRXhURlJyTWs1NlVYUk5NRWswVFVWWmVFNUVaM3BOUlZWNFRWUlZORTlFYXpKT1JFMHpUbmM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVhwU1JWSnJXWGhQUlVWMFRtdE9SbEpETURCU2FrMDFURlJuZWs1NldYUlJlbWQ0VFVSTk5VOVVUa05QUkVsM1RWUlZORTlFYXpKT1JFMTZUWGM5UFE9PQ==
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Lei n.° 8.806 
de 07/05/2020

Dispõe sobre a implantação de barreiras sanitárias permanentes nos lo-
gradouros de acesso ao estado do rio de janeiro com o objetivo de verifi-
cação compulsória de pessoas contaminadas, durante o plano de contin-
gência para combate da doença Covid-19, causada pelo novo Coronavírus.

Decreto n.° 47.068 
de 11 de maio de 2020

Dispõe sobre medidas de enfrentamento da propagação do novo Coro-
navírus (Covid-19), em decorrência da situação de emergência em saúde. 

Lei n.° 8811 
de 11/05/2020

Fica o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a vedação da sus-
pensão e/ou cancelamento dos planos de saúde por falta de pagamen-
to, durante a vigência do plano de contingência do novo coronavírus 
(Covid-19). 

Lei n.° 8813 
de 11/05/2020

Autoriza o poder executivo a instituir o “sistema de logística solidária” 
enquanto perdurar o reconhecimento de emergência em saúde pública.

Lei n° 8824 
de 14/05/2020

Autoriza o poder executivo a conceder benefícios fiscais do ICMS inci-
dentes nas operações e prestações realizadas no âmbito da adoção de 
medidas de prevenção ao contágio, de enfrentamento da pandemia cau-
sada pelo novo coronavírus enquanto perdurar os efeitos da situação de 
emergência na saúde. 

Lei n° 8832 
de 21/05/2020

Dispõe sobre a transparência nos contratos emergenciais firmados pela 
administração pública em razão da situação de calamidade decorrente 
da epidemia do coronavírus. 

Lei n° 8833 
de 21/05/2020

Autoriza o governador do Estado do Rio de Janeiro à ampliar as margens 
consignáveis dos servidores junto às instituições financeiras durante  
o estado de emergência de saúde. 

Município do Rio de Janeiro

Decreto n.° 47.329
Dispõe sobre o credenciamento de supermercados para fornecimento de 
cestas básicas em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.328
Institui o serviço DISK AGLOMERAÇÃO, contra a disseminação do novo 
Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.312
Regulamenta a requisição administrativa para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente da pro-
pagação do Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.311
Altera o Decreto Rio n.° 47.282, de 21 de março de 2020, que determina 
a adoção de medidas adicionais, pelo Município, para enfrentamento da 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.301
Altera o Decreto Rio n.° 47.282, de 21 de março de 2020, que determina 
a adoção de medidas adicionais, pelo Município, para enfrentamento da 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFd0Uk5VNVVhRVpSYWtsMFVtcFZNbEZwTURCTmVtY3pURlJyTWxKcVVYUlBSVVpGVWxSV1JWRlVXa1ZPYTFWNVRWUlZORTlFYXpKTmVsVXlUVkU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFd0Uk5VNVVhRVpSYWtsMFVtcFZNbEZwTURCTmVtY3pURlJyTWxKcVVYUlBSVVpGVWxSV1JWRlVXa1ZPYTFWNVRWUlZORTlFYXpKTmVsVXlUVkU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFdwQk1rOUVRa2ROVkdkMFRVUlJORTlUTURCTlJGcEhURlZHUjA1RVZYUlBWR2QzVFRCVk1VMTZXa0pPYTFsM1RWUlZORTlVWjNoUFZFa3dUV2M5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFdwQk1rOUVRa2ROVkdkMFRVUlJORTlUTURCTlJGcEhURlZHUjA1RVZYUlBWR2QzVFRCVk1VMTZXa0pPYTFsM1RWUlZORTlVWjNoUFZFa3dUV2M5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VG5wa1ExSlZSWGRQUlVsMFRYcGFRMUpETURCTmEwNUVURlZGZDAxVVJYUlNWR015VDFSYVJFMVZUWGxSYWtFeFRWUlZORTlVWjNoUFZFa3hUWGM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VG5wa1ExSlZSWGRQUlVsMFRYcGFRMUpETURCTmEwNUVURlZGZDAxVVJYUlNWR015VDFSYVJFMVZUWGxSYWtFeFRWUlZORTlVWjNoUFZFa3hUWGM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VG5wa1ExSlZSWGRQUlVsMFRYcGFRMUpETURCTmEwNUVURlZGZDAxVVJYUlNWR015VDFSYVJFMVZUWGxSYWtFeFRWUlZORTlVWjNoUFZFa3hUWGM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VG5wa1ExSlZSWGRQUlVsMFRYcGFRMUpETURCTmEwNUVURlZGZDAxVVJYUlNWR015VDFSYVJFMVZUWGxSYWtFeFRWUlZORTlVWjNoUFZFa3hUWGM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VDFSTmVrMHdXWGRTUlUxMFRsVlJlVTU1TURCU1ZWRTFURlZKTTFFd1ZYUlBWVmt6VFVSQk1sSkZVVFZPVkVsNFRWUlZOVTFFVVhsT1JFbDVUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VDFSTmVrMHdXWGRTUlUxMFRsVlJlVTU1TURCU1ZWRTFURlZKTTFFd1ZYUlBWVmt6VFVSQk1sSkZVVFZPVkVsNFRWUlZOVTFFVVhsT1JFbDVUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtWTk1rOVVhek5SZW10MFRqQktSVTVETURCU1ZFMHhURlJzUlZGcVJYUlJlbEpHVVdwR1JGRnFTa2RPYTAweFRWUlZOVTFFVVhsT1JFa3pUWGM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtWTk1rOVVhek5SZW10MFRqQktSVTVETURCU1ZFMHhURlJzUlZGcVJYUlJlbEpHVVdwR1JGRnFTa2RPYTAweFRWUlZOVTFFVVhsT1JFa3pUWGM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtWTk1rOVVhek5SZW10MFRqQktSVTVETURCU1ZFMHhURlJzUlZGcVJYUlJlbEpHVVdwR1JGRnFTa2RPYTAweFRWUlZOVTFFVVhsT1JFa3pUWGM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtWTk1rOVVhek5SZW10MFRqQktSVTVETURCU1ZFMHhURlJzUlZGcVJYUlJlbEpHVVdwR1JGRnFTa2RPYTAweFRWUlZOVTFFVVhsT1JFa3pUWGM5UFE9PQ==
http://smaonline.rio.rj.gov.br/ConLegis/ato.asp?61176
http://smaonline.rio.rj.gov.br/ConLegis/ato.asp?61175
http://smaonline.rio.rj.gov.br/ConLegis/ato.asp?61159
http://smaonline.rio.rj.gov.br/ConLegis/ato.asp?61158
http://smaonline.rio.rj.gov.br/ConLegis/ato.asp?61140


156   |      www.cesconbarrieu.com.br

Decreto n.° 47296 
de 24/03/2020

Dispõe sobre o procedimento para credenciamento de estabelecimentos 
hoteleiros para hospedagem de idosos assintomáticos moradores de co-
munidades carentes visando prevenir a contaminação pelo novo Corona-
vírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.295 
de 24/03/2020

Estabelece o atendimento de sistema de entrega domiciliar (delivery) 
como preferencial nas compras realizadas por consumidores com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos nos estabelecimentos supermer-
cadistas do Município do Rio de Janeiro durante o período de pandemia 
da Covid-19.

Decreto n.° 47.294 
de 24/03/2020

Dispõe sobre a criação de Serviços Eventuais, como parte integrante do 
Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus da Cidade do 
Rio de Janeiro – SPPO/RJ, para atendimento aos usuários do corredor 
expresso BRT – Transoeste, como medida adicional de contenção do 
contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19),

Decreto n.° 4.785 
de 23/03/2020

Acrescenta dispositivos ao Decreto Rio n.° 47.282, de 21 de março de 
2020, que determina a adoção de medidas adicionais, pelo Município, para  
enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.283 
de 21/03/2020

Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais, em razão 
da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.282  
21/03/2020

Determina a adoção de medidas adicionais, pelo Município, para enfrenta-
mento da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.269  
de 19/03/2020

Institui o Gabinete de Crise da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com 
o objetivo de organizar e executar a integração das operações dos órgãos 
e entidades da Administração Pública Municipal nas ações de combate  
à pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.264  
de 18/03/2020

dispõe sobre medidas emergenciais no âmbito fazendário em face da 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.263   
de 18/03/2020

declara Situação de Emergência no Município do Rio de Janeiro, em face 
da pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.247 
de 16/03/2020

Estabelece conjunto de ações necessárias à redução do contágio pelo  
Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.246 
de 13/03/2020

Regulamenta a Lei n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e estabelece 
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus no âmbito do 
Município do Rio de Janeiro.

Decreto n.° 47.336  
de 03/04/2020

Acrescenta dispositivos ao Decreto Rio n.° 47.296/2020, que dispõe so-
bre o procedimento para credenciamento de estabelecimentos hotelei-
ros para hospedagem de idosos assintomáticos moradores de comuni-
dades carentes visando prevenir a contaminação pelo novo Coronavírus 
(Covid-19). 
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Decreto n.° 47.341 
de 07/04/2020

Altera o Decreto Rio n.° 47.282, de 21 de março de 2020, que determina 
a adoção de medidas adicionais, pelo Município, para enfrentamento da 
pandemia do novo  Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.355  
 08/04/2020

Decreta Estado de Calamidade Pública no Município do Rio de Janeiro em 
decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.356 
 08/04/2020

Altera o Decreto Rio n.° 47.282, de 21 de março de 2020, que determina 
a adoção de medidas adicionais, pelo Município, para enfrentamento da 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.°47.359 
de 12/4/2020

Altera dispositivos e acrescenta ANEXOS 1 e 2 ao Decreto Rio n.º 47.282, 
de 21 de março de 2020, que determina a adoção de medidas adicionais, 
pelo Município, para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19).

Decreto Rio n.° 47.375 
de 18/04/2020

Altera o Decreto Rio n.° 47.282 de 21 de março de 2020, que determina 
a adoção de medidas adicionais, pelo Município, para enfrentamento da 
pandemia do novo Coronavírus, para tornar obrigatório o uso de másca-
ras de proteção facial, como medida complementar à redução do contágio 
pelo Sars-Cov-2.

Decreto Rio n.° 47.382 
de 22/04/2020

Altera o Decreto Rio n.° 47.282/2020, que determina a adoção de medi-
das adicionais, pelo Município, para enfrentamento da pandemia do novo 
Coronavírus.

Decreto Rio n.° 47.385 
de 27/04/2020

Altera o Decreto Rio n.° 47.282/2020, que determina a adoção de medi-
das adicionais, pelo Município, para enfrentamento da pandemia do novo 
Coronavírus.

Decreto Rio n.° 47.391 
de 28/04/2020

Altera o Decreto Rio n.° 47.282/2020, que determina a adoção de medi-
das adicionais, pelo Município, para enfrentamento da pandemia do novo 
Coronavírus.

Decreto Rio n.° 47.395 
de 30/04/2020

Torna sem efeito o Decreto Rio n.° 47.394/2020 e altera o Decreto Rio  
n.° 47.282/2020, que determina a adoção de medidas adicionais, pelo  
Município, para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus.

Decreto Rio n.° 47.414 
de 05/05/2020

Dispõe sobre a prorrogação dos prazos das Sindicâncias Administrativas 
durante o período de vigência do Decreto Rio n.° 47.247, de 13 de mar-
ço de 2020, que estabelece conjunto de ações necessárias à redução do  
contágio pelo Covid-19.

Decreto Rio n.° 47.424 
de 11/05/2020

Dispõe sobre vedações transitórias, em ressalva ao disposto no Decreto 
Rio n.° 47.282/2020, altera o Decreto Rio n.° 47.328/2020.

Decreto Rio n.° 47.429 
de 15/05/2020

Altera o Decreto Rio n.° 47.282/2020, que determina a adoção de medi-
das adicionais, pelo Município, para enfrentamento da pandemia do novo 
Coronavírus-Covid-19.
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Decreto Rio n.° 47.431 
de 19/05/2020

Altera o Decreto Rio n.° 47.424/2020, que dispõe sobre vedações transi-
tórias, em ressalva ao disposto no Decreto Rio nº 47.282/2020, altera o 
Decreto Rio n.° 47.328/2020.

Lei n.° 6.742 
de 20/05/2020.

Dispõe sobre a aplicação de sanções aos estabelecimentos comerciais do 
Município do Rio de Janeiro por majoração abusiva de preços de produtos 
essenciais à saúde durante o período de decretação de calamidade públi-
ca gerado pela pandemia de coronavírus.

Lei n.° 6.744 
de 20/05/2020

Dispõe sobre o fornecimento obrigatório de equipamento de proteção 
individual (EPI) aos empregados de postos autorizados de revenda de 
combustíveis e lojas de conveniências durante as medidas de combate à 
pandemia de Coronavírus (Covid-19) no Município do Rio de Janeiro.

Decreto Rio n.° 47.439 
de 21/05/2020

Dispõe sobre a constatação e notificação de infrações sanitárias, em ca-
ráter excepcional e temporário, por agentes da Guarda Municipal do Rio 
de Janeiro, durante a vigência da situação de emergência no Município em 
face da pandemia de Covid-19.

BAHIA

Governo do Estado da Bahia

ATOS EMENTA

Decreto n.° 19.529  
de 16/03/2020

Regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 19.532  
de 17/03/2020

Altera o Decreto n.° 19.529, de 16 de março de 2020, na forma que indica.

Decreto n.° 19.533  
de 18/03/2020

Determina a requisição administrativa de bens, em razão da necessida-
de de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância  
internacional decorrente do Coronavírus

Decreto n.° 19.549  
de 18/03/2020

Declara Situação de Emergência em todo o território baiano, afetado por 
Doença Infecciosa Viral – COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Norma-
tiva do Ministério da Integração Nacional n.° 02, de 20 de dezembro de 
2016, para fins de prevenção e enfrentamento à Covid-19.

Decreto n.° 19.550  
de 19/03/2020

Dispõe sobre as medidas temporárias complementares para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional  
decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 19.551 
de 20/03/2020

Estabelece medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos 
de custeio e de pessoal, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do Covid-19, no âmbito 
do Poder Executivo Estadual, na forma que indica.
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Decreto n.° 19.553  
de 20/03/2020

Dispõe sobre as medidas temporárias complementares para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 19.554 
de 21/03/2020

Dispõe sobre as medidas temporárias complementares para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional  
decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 19.555 
de 22/03/2020

Dispõe sobre as medidas temporárias complementares para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional  
decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 19.556 
de 22/03/2020

Determina a requisição administrativa dos bens que indica, em razão 
da necessidade de enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 19.565 
de 23/03/2020

Homologa o Decreto Municipal de “Situação de Emergência” que indica.

Decreto n.° 19.567 
de 23/03/2020

Dispõe sobre as medidas temporárias complementares para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional  
decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 19.569  
de 24/03/2020

Dispõe sobre as medidas temporárias complementares para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional  
decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 19.571  
de 25/03/2020

Dispõe sobre as medidas temporárias complementares para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional de-
corrente do Coronavírus.

Decreto n.° 19.572 
de 26/03/2020

Suspende a contagem de prazos no âmbito do Processo Administrativo 
Fiscal.

Decreto n.° 19.613  
de 03 /04/2020

Altera o Decreto n.° 19.586, de 27 de março de 2020, na forma que indica.

Decreto n.° 19.619  
de 07/04/2020

Prorroga prazos de recolhimento do ICMS apurado e devido, no âmbito 
do Simples Nacional, por microempresas e empresas de pequeno porte 
optantes, inclusive por Microempreendedor Individual – MEI. 

Decreto n.° 19.626  
de 09/04/2020

Declara Estado de Calamidade Pública em todo o território baiano, afe-
tado por Doença Infecciosa Vira – COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Ins-
trução Normativa do Ministério da Integração Nacional n.º 02, de 20 
de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento ao novo  
Coronavírus, causador da Covid-19.

Lei n.° 14.258  
de 13/04/2020

Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras 
em estabelecimentos públicos, industriais, comerciais, bancários, rodo-
viários, metroviários e de transporte de passageiros nas modalidades  
pública e privada, como medida de enfrentamento à disseminação do 
novo Coronavírus, causador da Covid-19
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Decreto n.° 19.636 
de 14/04/2020

Regulamenta a Lei n.º 14.258, de 14 de abril de 2020, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras em estabelecimen-
tos públicos, industriais, comerciais, bancários, rodoviários, metroviários 
e de transporte de passageiros nas modalidades pública e privada, como 
medida de enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus, causador 
da Covid-19.

Decreto n.° 19.638  
de 14/04/2020

Estabelece medidas temporárias complementares de prevenção ao contá-
gio e de enfrentamento da propagação do novo Coronavírus.

Decreto n.° 19.650  
de 20/04/2020

Dispõe sobre a suspensão de prazos em processos administrativos disci-
plinares e sancionatórios no âmbito da Administração Pública Estadual.

Decreto n.° 47.940 
de 06/05/2020

Estabelece prazo excepcional para o pagamento do IPVA, nas hipóteses 
que especifica, em razão da situação de emergência ou do estado de cala-
midade pública em decorrência da pandemia do Coronavírus.

Lei n.° 14.261 
de 29/04/2020

Dispõe sobre o uso obrigatório de máscaras pelas pessoas em circulação 
externa, bem como no trânsito, nos municípios em que estão em vigor 
os Decretos Legislativos de Reconhecimento de Estado de Calamida-
de Pública aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e 
que tenham confirmado caso de Covid-19, como medida de enfretamento  
à propagação e infecção do Coronavírus, causador da Covid-19.

Decreto n.° 19.672 
de 30/04/2020

Prorroga o termo final da suspensão de contagem de prazos no âmbito do 
Processo Administrativo Fiscal.

Decreto n.° 19.682 
de 07/04/2020

Institui o Comitê de Transparência das Ações de Enfrentamento ao  
Coronavírus.

Decreto n.° 19.688 
de 11/05/2020

Institui, nos Municípios indicados, a restrição de circulação noturna como 
medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da Covid-19.

Decreto n.° 19.691 
de 13/05/2020

Institui, no Município indicado, a restrição de circulação noturna como 
medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da Covid-19.

Município de Salvador

Decreto n.° 32.268 
de 18/03/2020

Declara situação de emergência no Município de Salvador e define outras 
medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 32.275 
de 21/03/2020

Determina a requisição administrativa de bens, em razão da necessida-
de de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância  
internacional decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 32.287 
de 25/03/2020

Determina a requisição administrativa de serviços e define medidas com-
plementares para enfrentamento da emergência de saúde pública de im-
portância internacional decorrente do Coronavírus.

Decreto n.° 32.288 
de 25/03/2020

Cria o Centro de Operações de Emergências para resposta ao novo  
Coronavírus (COE-NCOV).
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Decreto n.° 32.297 
de 26/03/2020

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

Decreto n.° 32.317 
de 31/03/2020

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

Decreto n.° 32.320  
de 01/04/2020

Define medidas para o funcionamento das agências bancárias.

Decreto n° 32.357 
de 20/04/2020

Define medidas complementares para enfrentamento da pandemia de-
corrente do Coronavírus.

Decreto n.° 32.368  
de 24/04/2020

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

Decreto n.° 32.384 
de 05/05/2020

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

Decreto nº 32.427  
de 20 de maio de 2020

Define ações regionalizadas para enfrentamento da pandemia decorren-
te do coronavírus mediante apoio e proteção aos moradores e restrição  
de atividades.

MINAS GERAIS

Governo de Minas Gerais

ATOS EMENTA

Decreto n.° 113 
de 12/03/2020

Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Estado em razão 
de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe sobre as 
medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal n.° 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020.

Decreto n.° 47.886 
de 15/03/2020

Dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e 
contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença 
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (Covid-19), 
institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em 
Saúde do Covid-19 – Comitê Extraordinário Covid-19.

Decreto n.° 46.889 
de 17/03/2020

Altera o Decreto n.° 47.886, de 15 de março de 2020, dispõe sobre me-
didas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamen-
to, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral 
respiratória causada pelo agente Coronavírus (Covid-19) institui o Comitê 
Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19 
– Comitê Extraordinário Covid-19.

Decreto n.° 47.890 
de 19/03/2020

Dispõe sobre a prorrogação da vigência de convênios, parcerias e  
instrumentos congêneres e sobre a suspensão de prazos de processos 
administrativos no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
do Poder Executivo, em razão da SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde 
Pública no Estado.
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Decreto n.° 47.891 
de 20/03/2020

Reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia  
causada pelo agente Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 47.911 
de 08/04/2020

Altera o Decreto n.° 47.896, de 25 de março de 2020, que institui o Co-
mitê Gestor das Ações de Recuperação Fiscal, Econômica e Financeira do 
Estado de Minas Gerais – Comitê Extraordinário FIN Covid-19, visando 
acompanhar e propor medidas de natureza fiscal, econômica e financeira 
em razão dos efeitos da pandemia da doença infecciosa viral respiratória 
causada pelo agente Coronavírus – Covid-19.

Deliberação do Comitê  
Extraordinário Covid-19 n.° 31 

de 10/04/2020

Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 n.° 11/2020, que 
dispõe sobre a proibição do transporte interestadual coletivo de passagei-
ros no território do Estado.

Deliberação do Comitê  
Extraordinário Covid-19 n.° 38 

de 29/04/2020

Altera a deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 n.° 17/2020, que 
dispõe sobre medidas emergenciais de restrição e acessibilidade a de-
terminados serviços e bens públicos e privados cotidianos, enquanto 
durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em decorrência da pandemia 
Coronavírus – Covid-19, em todo o território do Estado.

Decreto n.° 47.940 
de 06/05/2020

Estabelece prazo excepcional para o pagamento do IPVA, nas hipóteses 
que especifica, em razão da situação de emergência ou do estado de cala-
midade pública em decorrência da pandemia do Coronavírus.

Deliberação do Comitê  
Extraordinário Covid-19 n.° 40 

de 06/05/2020

Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 n.° 17, de 22 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais de restrição e 
acessibilidade a determinados serviços e bens públicos e privados cotidia-
nos, enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em decorrência 
da pandemia Coronavírus, em todo o território do Estado.

Deliberação do Comitê  
Extraordinário Covid-19 n.° 41 

de 08/05/2020.

Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n.° 39/2020, que 
aprova o Plano Minas Consciente, enquanto durar o estado de CALAMI-
DADE PÚBLICA em decorrência da pandemia Coronavírus, em todo o ter-
ritório do Estado.

Decreto n.° 47.946 
de 13/05/2020.

Altera o Decreto n.° 47.896/2020, que institui o Comitê Gestor das Ações 
de Recuperação Fiscal, Econômica e Financeira do Estado de Minas  
Gerais – Comitê Extraordinário FIN COVID-19, visando acompanhar e 
propor medidas de natureza fiscal, econômica e financeira em razão dos 
efeitos da pandemia da doença infecciosa viral respiratória causada pelo 
agente Coronavírus.

Deliberação do Comitê  
Extraordinário Covid-19 n.° 44 

de 13/05/2020.

Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n.° 19/2020, 
que dispõe sobre as medidas adotadas no âmbito do Sistema Estadual 
de Saúde, enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em decor-
rência da pandemia causada pelo agente Coronavírus, em todo o terri-
tório do Estado.

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391242
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391242
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-04-09#caderno-jornal
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-04-09#caderno-jornal
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-04-10
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-04-10
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-04-10
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-04-30
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-04-30
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-04-30
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-07
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-07
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-07
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-07
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-07
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-09
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-09
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-09
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-14
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-14
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-14
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-14
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-05-14
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Município de Belo Horizonte

Decreto n.° 17.297  
de 17/03/2020

Declara situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência 
em Saúde Pública, no Município de Belo Horizonte em razão da neces-
sidade de ações para conter a propagação de infecção viral, bem como  
de preservar a saúde da população contra o Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 17.298  
de 17/03/2020

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfren-
tamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia 
de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus 
(Covid-19).

Decreto n.° 17.304  
de 18/03/2020

Determina a suspensão temporária dos Alvarás de Localização e Fun-
cionamento e autorizações emitidos para realização de atividades com 
potencial de aglomeração de pessoas para enfrentamento da Situação  
de Emergência Pública causada pelo agente Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 17.308 
de 19/03/2020

Dispõe sobre medidas excepcionais de diferimento tributário para a 
redução dos impactos sobre a atividade econômica do Município causados 
pelas ações de contenção da pandemia ocasionada pelo Covid-19.

Decreto n.° 17.311  
de 20/03/2020

Determina a suspensão temporária da realização de atividades de te-
leatendimento e central de telemarketing para enfrentamento da Situa-
ção de Emergência em Saúde Pública causada pelo agente Coronavírus  
(Covid-19).

Decreto n.° 17.313  
de 21/03/2020

Determina condições temporárias para realização de atividades de  
teleatendimento, central de telemarketing e call center para enfren-
tamento da Situação de Emergência em Saúde Pública causada pelo  
agente Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 17.315  
de 23/03/2020

Altera o Decreto n.° 17.308, de 19 de março de 2020, que dispõe sobre 
medidas excepcionais de diferimento tributário para a redução dos im-
pactos sobre a atividade econômica do Município causados pelas ações de 
contenção da pandemia ocasionada pelo Covid-19.

Decreto n.° 17.319 
de 01/04/2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das Certidões Negati-
vas de Débitos e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos 
relativos a créditos municipais, em decorrência da pandemia relacionada 
ao Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 17.325 
de 06/04/2020

Altera o Decreto n.° 17.304, de 18 de março de 2020, que determina a sus-
pensão temporária dos Alvarás de Localização e Funcionamento e autori-
zações emitidos para realização de atividades com potencial de aglome-
ração de pessoas para enfrentamento da Situação de Emergência Pública 
causada pelo agente CCoronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 17.328 
de 08/04/2020

Suspende por tempo indeterminado os Alvarás de Localização e Funcio-
namento e autorizações emitidos para todas as atividades comerciais  
e dá outras providências.

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391108
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391108
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391106
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391106
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391107
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391107
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391105
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391105
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391298
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391298
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391297
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391297
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391431
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391431
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom5988%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom5988%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom5991%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom5991%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom5992-%202%20edicao%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom5992-%202%20edicao%20-%20assinado.pdf
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Decreto n.° 17.329 
de 08/04/2020

Altera o Decreto n.° 17.298, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre me-
didas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e con-
tingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença 
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 17.332 
de 16/04/22020

Torna obrigatório o uso de máscaras, restringe o acesso de clientes em 
estabelecimentos comerciais durante a Situação de Emergência em Saúde 
Pública no Município.

Decreto n.° 17.334 
De 20/04/2020

Declara estado de calamidade pública no Município de Belo Horizonte, em 
razão da necessidade de ações para conter a propagação de infecção viral, 
bem como de preservar a saúde da população contra o Coronavírus.

Decreto n.° 17.348 
De 27/04/2020

Institui grupo de trabalho para avaliar e planejar a reabertura gradual e 
segura dos setores que tiveram as atividades suspensas em decorrência 
das medidas para enfrentamento da epidemia causada pelo Coronavírus e 
para propor critérios de isolamento intermitente.

Decreto n.° 17.351 
de 04/05/2020

Altera o Decreto n.° 17.328/2020, que suspende por tempo indeterminado 
os Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para 
todas as atividades comerciais.

Decreto n.° 17.361 
de 22/05/2020.

Dispõe sobre a reabertura gradual e segura dos setores que tiveram as 
atividades suspensas em decorrência das medidas para enfrentamento  
e prevenção à epidemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19).

DISTRITO FEDERAL

Governo do Distrito Federal

ATOS EMENTA

Decreto n.° 40.509 
de 11/03/2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus.

Decreto n.° 40.510 
de 12/03/2020

Altera o Decreto n.° 40.509, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19)

Decreto n.° 40.512 
de 13/03/2020

Cria o Grupo Executivo para o desenvolvimento de ações de prevenção  
e mitigação ao Covid-19 e à Dengue, adota medidas de contenção e enfre-
tamento de ambas as enfermidades no âmbito do Distrito Federal.

Decreto n.° 40.519 
de 14/03/2020

Dispõe sobre a vigilância epidemiológica e a necessária comunicação, por 
hospitais elaboratórios, às autoridades sanitárias do Distrito Federal, 
dos laboratórios que realizam os exames clínicos para a descoberta do  
Covid-19, no âmbito do Distrito Federal.

Decreto n.° 40.525 
de 17/03/2020

Institui Grupo Econômico para acompanhamento e apresentação de 
propostas de ações, face às medidas temporárias de prevenção ao con-
tágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), considerando a classificação de 
pandemia pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom5993%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom5993%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom5998%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom5998%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom6000%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom6000%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom6004%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom6004%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom6008%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom6008%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom6021%20-%202%20edicao%20a%20-%20assinado.pdf
http://portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom6021%20-%202%20edicao%20a%20-%20assinado.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20025%2011-03-2020%20EDICAO%20EXTRA&arquivo=DODF%20025%2011-03-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20025%2011-03-2020%20EDICAO%20EXTRA&arquivo=DODF%20025%2011-03-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20026%2012-03-2020%20EDICAO%20EXTRA&arquivo=DODF%20026%2012-03-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20026%2012-03-2020%20EDICAO%20EXTRA&arquivo=DODF%20026%2012-03-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20027%2013-03-2020%20EDICAO%20EXTRA&arquivo=DODF%20027%2013-03-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20027%2013-03-2020%20EDICAO%20EXTRA&arquivo=DODF%20027%2013-03-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20028%2014-03-2020%20EDICAO%20EXTRA&arquivo=DODF%20028%2014-03-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20028%2014-03-2020%20EDICAO%20EXTRA&arquivo=DODF%20028%2014-03-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20031%2017-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A&arquivo=DODF%20031%2017-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20031%2017-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A&arquivo=DODF%20031%2017-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A.pdf
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Decreto n.° 40.526 
de 17/03/2020

Estabelece orientações aos órgãos e entidades sobre medidas temporá-
rias para o teletrabalho de servidores, em função da prevenção ao con-
tágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), considerando a classificação de 
pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Decreto n.° 40.531 
de 18/03/2020

Altera o Decreto n.° 40.525, de 17 de março de 2020, que Institui Grupo 
Econômico para acompanhamento e apresentação de propostas de 
ações, face às medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo 
Coronavírus (Covid-19), considerando a classificação de pandemia pela 
Organização Mundial da Saúde – OMS.

Decreto n.° 40.539 
de 19/03/2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus.

Decreto n.° 40.546  
de 20/03/2020

Dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os 
órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional 
do Distrito Federal, a partir de 23 de março de 2020, como medida neces-
sária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, 
em virtude da atual situação de emergência em saúde pública e pande-
mia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência  
Coronavírus (Covid-19)

Decreto n.° 40.547 
de 20/03/2020

Promove a destinação das instalações e equipamentos do Centro 
Médico de Polícia Militar do Distrito Federal para o atendimento geral à 
população durante o período de combate à pandemia causada pelo vírus  
SARS-CoV-2 (Covid-19), determina a prestação isonômica de serviços 
médicos na citada unidade, transfere a administração da citada unidade 
de saúde para a Secretaria de Saúde e requisita os serviços da força de 
trabalho do IGES.

Decreto n.° 40.549  
de 23/03/2020

Altera o Decreto n.° 18.955, de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta 
o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, para produtos para prevenção da infecção. 

Decreto n.° 40.550  
de 23/03/2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus.

Decreto n.º 40.557 
24/03/2020

Altera o inciso VI do art. 3º do Decreto n.º 40.550, de 23 de março de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
Coronavírus.

Decreto n.° 40.559 
de 24/03/2020

Institui o Comitê de Emergência Covid-19 para arrecadar doações desti-
nadas ao combate e enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 40.570 
de 24/03/2020

Altera o Decreto n.° 40.550, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19).

http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20031%2017-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A&arquivo=DODF%20031%2017-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20031%2017-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A&arquivo=DODF%20031%2017-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20032%2018-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A&arquivo=DODF%20032%2018-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20032%2018-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A&arquivo=DODF%20032%2018-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20033%2019-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A&arquivo=DODF%20033%2019-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20033%2019-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A&arquivo=DODF%20033%2019-03-2020%20EDICAO%20EXTRA%20A.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=7c595bba3c43420e998ca801ae6f1c62
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=7c595bba3c43420e998ca801ae6f1c62
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=9ec54318f74443cf927399e085008b71
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=9ec54318f74443cf927399e085008b71
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/d569845168c74f1881f993f727c65337/Decreto_40549_23_03_2020.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/d569845168c74f1881f993f727c65337/Decreto_40549_23_03_2020.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/2daec529965741e29602314371cc37bf/Decreto_40550_23_03_2020.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/2daec529965741e29602314371cc37bf/Decreto_40550_23_03_2020.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/90ff536018fb41749e39a59f10d1ec70/Decreto_40557_24_03_2020.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/90ff536018fb41749e39a59f10d1ec70/Decreto_40557_24_03_2020.html
https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020%7C03_Mar%C3%A7o%7CDODF%20058%2026-03-2020%20SUPLEMENTO%7C&arquivo=DODF%20058%2026-03-2020%20SUPLEMENTO.pdf
https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020%7C03_Mar%C3%A7o%7CDODF%20058%2026-03-2020%20SUPLEMENTO%7C&arquivo=DODF%20058%2026-03-2020%20SUPLEMENTO.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=f1863daa472d4dfaba4c29dc77751354
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=f1863daa472d4dfaba4c29dc77751354
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Decreto n.° 40.571 
de 24/03/2020

Altera o Decreto n.° 40.559, de 24 de março de 2020, que institui o Comitê 
de Emergência Covid-19 para arrecadar doações destinadas ao combate  
e enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 40.583 
de 01/04/2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus.

Decreto n.° 40.598 
de 04/04/2020

Prorroga o prazo para pagamento do Imposto sobre Operações Relavas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e do Imposto So-
bre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, no âmbito do Simples Nacional.

Decreto n.° 40.602 
de 07/04/2020

Altera o Decreto n.° 40.583, de 1º de abril de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.º 40.613 
de 13/04/2020

Determina a priorização das manifestações dos órgãos públicos necessá-
rias à aprovação ou habilitação de projetos arquitetônicos, expedição de 
licenças de obras ou certificação de conclusão das obras que envolvam 
equipamentos de saúde públicos ou particulares, a fim de conter o avanço 
de casos de Covid-19 no Distrito Federal.

Decreto n.º 40.622  
de 14/04/2020

Altera o Decreto n.° 40.583/2020, que dispõe sobre as medidas para  
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19).

Lei n.° 6.552 
de 22/04/2020

Cria diretrizes para as políticas de enfrentamento das crises econômica  
e social decorrentes do Coronavírus no Distrito Federal.

Decreto n.° 40.648 
de 23/04/2020

Determina a obrigatoriedade do uso de máscaras, no âmbito do 
Distrito Federal, em razão da pandemia de Covid-19, causada pelo 
novo Coronavírus.

Lei n.° 6.559 
de 23/04/2020

Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras 
em estabelecimentos públicos, industrias, comerciais, bancários, rodo-
viários, metroviários e de transporte de passageiros nas modalidades  
pública e privada, como medida de enfrentamento à disseminação do 
novo Coronavírus (Covid-19).

Lei n.° 6.562 
de 28/04/2020

Torna obrigatória a higienização periódica das portas, maçanetas, 
corrimãos, puxadores, interfones e elevadores para todos os edifícios 
ou condomínios no Distrito Federal, em razão das medidas de combate 
à Covid-19.

Decreto n.° 40.679 
de 04/05/2020

Determina o monitoramento da situação de leitos privados de UTI, no 
âmbito do Distrito Federal, em razão da pandemia de Covid-19, causada 
pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Decreto n.° 40.694 
de 07/05/2020

Altera o Decreto n.° 40.583/2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19).
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Lei nº 6.576 
de 14/05/2020

Autoriza o Poder Executivo do Distrito Federal a prorrogar, suspender 
ou isentar o pagamento de preço público pelos autorizatários, 
permissionários ou concessionários que realizam ocupação ou uso de 
área pública do Distrito Federal para o exercício de atividade econômica, 
durante situações de calamidade pública e desastre.

Decreto nº 40.774 
de 14/05/2020

Altera o Decreto n.° 40.583/ 2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19).

Lei nº 6.576 
de 14/05/2020

Autoriza o Poder Executivo do Distrito Federal a prorrogar, suspender 
ou isentar o pagamento de preço público pelos autorizatários, 
permissionários ou concessionários que realizam ocupação ou uso de 
área pública do Distrito Federal para o exercício de atividade econômica, 
durante situações de calamidade pública e desastre.

Decreto nº 40.817 
de 22/05/2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus 
(Covid-19).

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos clientes e 
integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover aconselhamento legal sobre as 
matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.

https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020|05_Maio|DODF%20091%2015-05-2020|&arquivo=DODF%20091%2015-05-2020%20INTEGRA.pdf
https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020|05_Maio|DODF%20091%2015-05-2020|&arquivo=DODF%20091%2015-05-2020%20INTEGRA.pdf
https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020|05_Maio|DODF%20091%2015-05-2020|&arquivo=DODF%20091%2015-05-2020%20INTEGRA.pdf
https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020|05_Maio|DODF%20091%2015-05-2020|&arquivo=DODF%20091%2015-05-2020%20INTEGRA.pdf
https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020|05_Maio|DODF%20092%2018-05-2020|&arquivo=DODF%20092%2018-05-2020%20INTEGRA.pdf
https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020|05_Maio|DODF%20092%2018-05-2020|&arquivo=DODF%20092%2018-05-2020%20INTEGRA.pdf
https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020|05_Maio|DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA|&arquivo=DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020|05_Maio|DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA|&arquivo=DODF%20080%2022-05-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf


Para informações, entrar em contato com:

Luciano Inácio de Souza
D +55 61 3030 1952
luciano.souza@cesconbarrieu.com.br

João Paulo Dornelas
D +55 61 3030-1955
joaopaulo.dornelas@cesconbarrieu.com.br


