
INFORMATIVO GIAC 43, de 22 de junho de 2020

Aos membros do Ministério Público brasileiro

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

Informação

Iniciativas efetivadas pelo Governo Federal diante da emergência de saúde pública decorrente do
novo coronavírus

A Casa Civil da Presidência da República apresentou o balanço de medidas atinente à 13ª semana (13 a
19 de junho de 2020) do Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e
Monitoramento dos Impactos da Covid-19.  As ações são relativas ao combate do novo coronavírus,
apoio aos mais vulneráveis e manutenção de emprego e renda. Confira: 

Balanço de medidas do Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (13 a 19 de junho de 2020)

Combate ao novo coronavírus

• C  onvênio  firmado  entre  a  Finep-MCTI e  
Universidades Federais para pesquisas de
diagnóstico e tratamento da covid-19; 

• Início  da  ação  #500VoluntáriosJá para
participação  em  estudo  clínico  com  o
medicamento nitazoxanida; 

• Atualização  da  lista  de  itens  que
necessitam de autorização prévia para fins
de  exportação  de  matéria-prima,  produto
semielaborado,  produto  a  granel  ou
produto  farmacêutico  acabado  destinados

http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/6151-universidades-recebem-r-6-7-milhoes-da-finep-mctic-para-inovacoes-contra-a-covid-19
https://www.testesclinicos.mctic.gov.br/formulario
http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/6151-universidades-recebem-r-6-7-milhoes-da-finep-mctic-para-inovacoes-contra-a-covid-19
http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/6151-universidades-recebem-r-6-7-milhoes-da-finep-mctic-para-inovacoes-contra-a-covid-19


ao  combate  da  covid-19  (Resolução  da
Diretoria Colegiada – RDC nº 395, de 9 de
junho de 2020);

• C  ontratação de 416 profissionais de saúde  ,
por  meio  da  iniciativa  “O  Brasil  Conta
Comigo”; 

• C  apacitação de profissionais   de saúde do
Hospital Universitário de Macapá; 

• R  epasse  de  254  milhões  de  reais  ,  pela
Empresa  Brasileira  de  Serviços
Hospitalares (Ebserh), através do SUS, aos
hospitais universitários federais;

• R  epasse  de  57  milhões  de  reai  s,  pelo
Ministério da Educação, a fim de habilitar
46 leitos no Centros de Terapia Intensiva
(CTIs)  e  contratar  519  profissionais  de
saúde  no  Hospital  de  Clínicas  de  Porto
Alegre;

• Habilitação de 8.600 leitos de Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs);

• Disponibilização  de  mais  320  leitos  em
Hospitais  de  Pequeno  Porte  (HPP)
(Portaria  nº  1.536,  de 12 de junho de

2020);

• I  nauguração do Hospital de Campanha de  
Rio  Branco/AC, com 20 leitos de UTI e
100 enfermarias;

• Lançamento  da  plataforma  interativa
“Covid-19 Brasil”;

• Chegada  de  três  voos  contratados  pelo
Ministério da Infraestrutura, trazendo 15,7
milhões  de  máscaras  cirúrgicas  e  4,4
milhões de máscaras N95; 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/o-brasil-conta-comigo-mais-de-970-mil-profissionais-de-saude-cadastrados-para-atuar-no-combate-a-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/o-brasil-conta-comigo-mais-de-970-mil-profissionais-de-saude-cadastrados-para-atuar-no-combate-a-covid-19
https://susanalitico.saude.gov.br/#/dashboard/
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47056-ministro-da-saude-inaugura-hospital-de-campanha-no-acre
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47056-ministro-da-saude-inaugura-hospital-de-campanha-no-acre
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47056-ministro-da-saude-inaugura-hospital-de-campanha-no-acre
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47056-ministro-da-saude-inaugura-hospital-de-campanha-no-acre
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.536-de-12-de-junho-de-2020-261498719
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.536-de-12-de-junho-de-2020-261498719
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/hospital-das-clinicas-de-porto-alegre-abre-mais-leitos-de-cti
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/hospital-das-clinicas-de-porto-alegre-abre-mais-leitos-de-cti
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/ebserh-antecipa-disponibilizacao-de-r-254-milhoes-para-hospitais-universitarios-da-rede
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/ebserh-antecipa-disponibilizacao-de-r-254-milhoes-para-hospitais-universitarios-da-rede
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/11671920
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/11671920
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2957335/RDC_395_2020_.pdf/faf587cf-7ea3-4f32-ba13-aa42ed81cba2
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2957335/RDC_395_2020_.pdf/faf587cf-7ea3-4f32-ba13-aa42ed81cba2
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2957335/RDC_395_2020_.pdf/faf587cf-7ea3-4f32-ba13-aa42ed81cba2
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2957335/RDC_395_2020_.pdf/faf587cf-7ea3-4f32-ba13-aa42ed81cba2


• Repatriação  de  25.486  brasileiros  vindos
de 94 países.

Apoio aos mais vulneráveis • Liberação de recursos  a   63,5  milhões  de  
brasileiros através do   A  uxílio   E  mergencial  
e inclusão de mães adolescentes de 12 a 17
anos no rol de beneficiários;

• Entrega  de  16  mil  cestas  básicas  para
famílias  vulneráveis  da  Ilha do Marajó e
2.276 cestas de alimentos em comunidades
indígenas e quilombolas no Piauí; 

• Distribuição  de  mais  de  107  mil  cestas
básicas para  comunidades  tradicionais,
desde o início da pandemia; 

• Repasse de 1,9 bilhão de reais   aos estados
e municípios, por meio do PNAE, para o
suporte alimentar dos estudantes; 

• Substituição  das  aulas  presenciais  por
aulas em meios digitais, enquanto durar a
situação de pandemia do novo coronavírus
– covid-19 (Portaria nº 544, de 16 de junho
de 2020); 

• Prorrogação, até 31 de julho, da proibição
do  corte  de  fornecimento  de  energia
elétrica  por  inadimplência  de  residências
urbanas e rurais e locais onde funcionam
serviços  e  atividades  consideradas
essenciais  (Resolução  Normativa  nº  886,
de 15 de junho de 2020); 

• Autorização  do  saque  emergencial  do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) (Medida  Provisória  nº  946,  de  7
abril de 2020); 

• Prorrogação,  por  mais  sessenta  dias,  da
possibilidade  de  entrega  de
documentações,  por  intermédio  do  canal
remoto  “Meu  INSS”,  período  em  que
ficará  dispensada  a  apresentação  de
documentos originais para autenticação de
suas  cópias  (Portaria  nº  680,  de  17  de
junho de 2020). 

• Permissão  para  que  aposentados  e

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-680-de-17-de-junho-de-2020-262146675
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-680-de-17-de-junho-de-2020-262146675
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv946.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv946.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-n-886-de-15-de-junho-de-2020-261697164
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-n-886-de-15-de-junho-de-2020-261697164
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/educacao-na-pandemia-entrega-de-kits-de-alimentacao-escolar-continua-garantida-durante-a-pandemia
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/mais-de-107-mil-cestas-de-alimentos-ja-foram-entregues-a-povos-e-comunidades-tradicionais-em-todo-o-pais
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/mais-de-107-mil-cestas-de-alimentos-ja-foram-entregues-a-povos-e-comunidades-tradicionais-em-todo-o-pais
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/ninguem-fica-pra-tras-mais-de-duas-mil-familias-em-comunidades-indigenas-e-quilombolas-recebem-cestas-de-alimentos
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/auxilio-emergencial-mais-de-63-5-milhoes-de-brasileiros-ja-receberam-o-beneficio-do-governo-federal
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/auxilio-emergencial-mais-de-63-5-milhoes-de-brasileiros-ja-receberam-o-beneficio-do-governo-federal
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/auxilio-emergencial-mais-de-63-5-milhoes-de-brasileiros-ja-receberam-o-beneficio-do-governo-federal
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/auxilio-emergencial-mais-de-63-5-milhoes-de-brasileiros-ja-receberam-o-beneficio-do-governo-federal
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/auxilio-emergencial-mais-de-63-5-milhoes-de-brasileiros-ja-receberam-o-beneficio-do-governo-federal
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/auxilio-emergencial-mais-de-63-5-milhoes-de-brasileiros-ja-receberam-o-beneficio-do-governo-federal
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/auxilio-emergencial-mais-de-63-5-milhoes-de-brasileiros-ja-receberam-o-beneficio-do-governo-federal


pensionistas  da  União  realizem  a
comprovação de vida por meio de sistema
biométrico ou aplicativo móvel (Portaria nº
244, de 15 de junho de 2020). 

Manutenção de Emprego e Renda

• Prorrogação do prazo para o recolhimento
de  tributos  federais  referentes  a  maio  de
2020,  de  forma  a  minimizar  o  impacto
financeiro (Portaria nº 245, de 15 de junho
de 2020);

• Início  da  operação  da  linha  de  crédito
destinada  ao  Programa  de  Apoio  às
Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno
Porte (Pronampe) (Lei nº 13.999, de 18 de
maio de 2020). 

Fonte: Casa Civil 

Informação

Cartilha de apoio aos Agentes Populares de Saúde 

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgou, em 19 de junho de 2020, o lançamento
da cartilha “Agentes Populares de Saúde: Ajudando Minha Comunidade no Enfrentamento da Pandemia
de Covid-19”. Segundo o órgão, a publicação advém do projeto “Mãos Solidárias/Periferias Vivas”, que
visa,  entre  outras  ações,  formar  agentes  populares  de  saúde,  a  fim de  atuar  nas  comunidades  onde
residem, em articulação e diálogo permanente com os agentes comunitários de saúde, com as unidades de
saúde de família ou postos de saúde que atuem na localidade. 

. 

Fonte: Conselho Nacional de Secretários de Saúde

Informação

Aumento no número de casos e mortes por covid-19 

A Fundação  Oswaldo  Cruz  noticiou,  a  partir  da  análise  de  dados  do  Sistema  InfoGripe,  aumento
considerável dos números de casos e de mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no
período de 7 a 13 de junho (Semana Epidemiológica 24). 

http://info.gripe.fiocruz.br/
http://www.conass.org.br/lancada-cartilha-de-apoio-aos-agentes-populares-de-saude/
https://www.campanhamaossolidarias.org/agentes
https://687ef280-e5a4-46c8-ba2a-d77fbbe4588f.filesusr.com/ugd/354614_dba314c364da4e998a6d1ca36a7007f2.pdf
https://687ef280-e5a4-46c8-ba2a-d77fbbe4588f.filesusr.com/ugd/354614_dba314c364da4e998a6d1ca36a7007f2.pdf
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/balanco-de-medidas-do-governo-federal-13a-semana-do-centro-de-coordenacao-das-operacoes-do-comite-de-crise-da-covid-19
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.999-de-18-de-maio-de-2020-257394467
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.999-de-18-de-maio-de-2020-257394467
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/06/2020&jornal=515&pagina=43
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/06/2020&jornal=515&pagina=43
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/06/2020&jornal=515&pagina=43
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/06/2020&jornal=515&pagina=43
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/06/2020&jornal=515&pagina=43


Sobre o assunto, o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, explicou que  “é importante destacar
que, para fins de embasamento de ações relacionadas a distanciamento social, é fundamental analisar
os presentes dados em conjunto com a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde,
uma vez  que o número de novos  casos semanais de SRAG ainda se encontra elevado mesmo nos
estados  que  apresentaram  queda”.  O  profissional  acrescentou,  ainda,  que  do  ponto  de  vista
epidemiológico, a flexibilização das medidas de distanciamento social facilita a disseminação de vírus
respiratórios, a qual pode levar a retomada do crescimento no número de novos casos. 

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz

Informação

Ministério da Saúde

1. Orientações para retomada das atividades

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020, estabeleceu orientações
gerais,  visando a  mitigação da  transmissão da  covid-19 e  a promoção  da  saúde física  e  mental  da
população brasileira, para retomada das atividades e convívio social seguro, na esfera local. 

Conforme informações do órgão, tal ato resulta do trabalho realizado junto ao Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). A
pasta ressaltou, ademais, que “a portaria deixa claro que a retomada das atividades deve ocorrer de
forma  segura,  gradativa,  planejada,  regionalizada,  monitorada  e  dinâmica,  considerando  as
especificidades de cada setor e dos territórios, de forma a preservar a saúde e a vida das pessoas. Para
isso,  é  essencial  a  observação  e  a  avaliação  periódica,  no  âmbito  loco-regional,  do  cenário
epidemiológico da Covid-19, da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, dos aspectos
sócio-econômicos  e  culturais  dos  territórios  e,  principalmente,  das  orientações  emitidas  pelas
autoridades locais e órgãos de saúde.”. 

Além da referida orientação, o Ministério da Saúde assinou, em conjunto com o Ministério da Economia
e com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Portaria Conjunta nº 19, de 18 de junho
de  2020,  com  escopo  de  dispor  acerca  de  medidas  a  serem  observadas  pela  indústria  de  abate  e
processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano e laticínios, objetivando diminuir
os riscos de contágio decorrentes do novo coronavírus. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-19-de-18-de-junho-de-2020-262407973
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-19-de-18-de-junho-de-2020-262407973
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020-262408151
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47077-ministerio-da-saude-publica-orientacoes-para-retomada-segura-das-atividades
https://portal.fiocruz.br/noticia/infogripe-mostra-alto-numero-de-casos-e-mortes-por-covid-19


2. Instituição de Força Tarefa

A Portaria nº 1.587, de 19 de junho de 2020, instituiu, no âmbito do Ministério da Saúde, a Força Tarefa
de  Fundamentação,  com  a  finalidade  de  coordenar,  avaliar  e  definir  os  processos  de aquisição  e
distribuição  de  equipamentos,  insumos  e  medicamentos,  manutenção  ou  fortalecimento  de  serviços
hospitalares e habilitação de leitos de UTI para enfrentamento da pandemia de covid-19. A iniciativa é
composta por diversos setores do Ministério da Saúde: 

 I - Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES/MS), que a coordenará;

II - Gabinete do Ministro de Estado da Saúde (GM/MS);

III - Secretaria-Executiva (SE/MS):

a) Gabinete da SE/MS;

b) Departamento de Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Saúde
(DEMAS/SE/MS);

c) Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS/MS);

IV  -Secretaria  de  Ciência,  Tecnologia,  Inovação  e  Insumos  Estratégicos
(SCTIE/MS);

V - Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS);

VI -Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS);

VII - Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGETES/MS);

VIII - Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS); e

IX - Comitê de Operações de Emergência (COE)

Fonte: Ministério da Saúde

Informação

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

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 68, de 2020 – prorroga, pelo período de sessenta
dias, a Medida Provisória nº 956, de 24 de abril de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial
da  União  no  mesmo dia,  mês  e  ano,  que  “Abre  crédito  extraordinário,  em favor  do  Ministério  da
Cidadania, no valor de R$ 25.720.000.000,00, para o fim que especifica”. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv956.htm#:~:text=MEDIDA%20PROVIS%C3%93RIA%20N%C2%BA%20956%2C%20DE%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202020&text=Abre%20cr%C3%A9dito%20extraordin%C3%A1rio%2C%20em%20favor,62%2C%20combinado%20com%20o%20art.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-68-de-2020-262751204
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.587-de-19-de-junho-de-2020-262754005
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.587-de-19-de-junho-de-2020-262754005


Portaria  nº  423,  de  19 de  junho  de  2020 –  dispõe  acerca  da  contestação extrajudicial  relativa  aos
indeferimentos de requerimentos de auxílio emergencial, previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020,
no âmbito da Defensoria Pública da União, por meio de comprovação documental.

Portaria  nº  1.579,  de  19  de  junho  de  2020 –  credencia,  temporariamente,  municípios  a  receberem
incentivos  financeiros  referentes  aos  Centros  de  Atendimento  para  Enfrentamento  da  Covid-19,  em
caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19).

Portaria nº 17.782, de 19 de junho de 2020 – disciplina procedimentos relativos ao recurso de embargo e
interdição em atividades essenciais, assim consideradas aquelas definidas no Decreto nº 10.282, de 20 de
março de 2020, durante  o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo  Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19) decretada pelo Ministro de Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de
2020, nos termos do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Portaria nº 319, de 20 de junho de 2020 – dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no
País  de  estrangeiros,  de  qualquer  nacionalidade,  conforme  recomendação  da  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária (Anvisa).

Portaria  Conjunta  nº  22,  de  19  de  junho  de  2020 –  dispõe  sobre  o  atendimento  dos  segurados  e
beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social durante o período de enfrentamento da emergência
de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  da  pandemia  do  coronavírus  (covid-19)  e
disciplina o retorno gradual do atendimento presencial nas Agências da Previdência Social.

Resolução nº 51. de 17 de junho de 2020 – concede redução temporária, para zero por cento, da alíquota
do  Imposto  de  Importação  ao  amparo  do  artigo  50,  alínea  d,  do  Tratado de  Montevidéu  de  1980,
internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o
combate à pandemia do coronavírus/covid-19.

Fonte: Imprensa Nacional 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-51-de-17-de-junho-de-2020-*-262754704
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-22-de-19-de-junho-de-2020-262753331
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-319-de-20-de-junho-de-2020-262502191
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-14.782-de-19-de-junho-de-2020-262752962
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.579-de-19-de-junho-de-2020-262754525
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-423-de-19-de-junho-de-2020-262755438


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

Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia do Coronavírus-19

Links úteis atinentes à covid-19

Ministério Público     

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

Poder Executivo 

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

Poder Judiciário 

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

Poder Legislativo

Câmara dos Deputados – https://www.camara.leg.br/temas/coronavirus
Senado Federal – https://www.senado.leg.br/senado/hotsites/covid/
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Demais instituições     

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

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

Rede Covida –   https://covid19br.org/     

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