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O que está sendo feito?
1. Boletim informa dados atualizados sobre repasses
do governo federal a estados e municípios

A Secretaria de Governo da Presidência da
República encaminhou ao Gabinete 
Integrado de Acompanhamento da 
Epidemia de Covid-19 (Giac) relatório 
atualizado com os repasses de recursos 
federais a estados e municípios para o 
combate à covid-19. Além das informações
relativas a recursos financeiros, o boletim 
traz dados sobre leitos de UTI habilitados, 
entrega de testes, medicamentos, 

respiradores e equipamentos de proteção individual, separados por estados 
e municípios. Acesse a íntegra aqui.

2. Ministério da Saúde apoia compra internacional de
medicamentos do kit intubação

O Ministério da Saúde deu ciência ao Gabinete Integrado de 
Acompanhamento da Epidemia de Covid-19 (Giac) de ofício em que pede o 
apoio urgente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a 
compra internacional de medicamentos para tratamento da covid-19. A 
aquisição no exterior foi uma das soluções encontradas para combater o 
desabastecimento de remédios do kit intubação, conforme acordo mediado 
pelo Giac e validado pela Comissão Intergestores Tripartite do SUS, que 
inclui União, estados e municípios. Neste momento, os remédios serão 
adquiridos junto ao governo do Uruguai, nas quantidades indicadas pelo 
Ministério da Saúde. A responsabilidade pela contratação será das 
secretarias de Saúde do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O Ministério
da Saúde irá fazer a gestão logística e administrativa para a chegada das 
medicações. Veja a íntegra do ofício.

https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/217520/-4503410623131898952/publicLink/15.07_BOLETIM%20SEGOV%20ESTADUAL%20-%20Compilado.pdf
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/217069/-8144937593934036764/publicLink/OF%20806%202020%20%20CGGM%20ANVISA%20SEI_25000.098581_2020_94%20(1).pdf


3. Secretário do Ministério da Saúde esclarece 
declarações sobre compra de remédios com 
sobrepreço

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Luiz
Otávio Franco Duarte, enviou ao Giac, para ciência, carta resposta em que 
esclarece as declarações acerca da compra de medicamentos com 
sobrepreço. Em audiência na Câmara dos Deputados, ele afirmou que os 
gestores de saúde podem comprar os remédios necessários ao tratamento 
de pacientes com covid-19 com sobrepreço, mediante justificativa e instrução
de procedimento administrativo ou sindicância. Segundo ele, qualquer indício
de irregularidade deve ser enviado ao Ministério Público, para apuração. A 
declaração foi tema de matéria jornalística e, na carta resposta, o Ministério 
da Saúde esclarece que a Secretaria defende as ferramentas de fiscalização 
e da legalidade dos processos de compra, mesmo considerando a gravidade 
e as particularidades do momento atual. Veja a íntegra aqui.

4. MPT/MG destina quase R$ 100 milhões para o 
combate à covid-19

O Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais já conseguiu destinar R$ 
93.254.313,10 para ações de combate ao novo coronavírus no estado. 
Apenas na última semana, foram duas grandes destinações: R$ 9,8 milhões 
para Belo Horizonte e outras quatro cidades da região central do estado; e 
outros R$ 7,4 milhões para cidades do Triângulo Mineiro. Minas é o estado 
que mais recebeu recursos oriundos da atuação do MPT para o combate à 
covid-19. Os valores já ultrapassam um terço das destinações obtidas pelo 
órgão em todo o Brasil, que chegam a R$ 280 milhões. Os recursos são 
provenientes de ações judiciais que resultaram na fixação de obrigações de 
pagamento de indenizações por dano moral, por empregadores que 
descumpriram a legislação do trabalho. Leia mais.

http://www.prt3.mpt.mp.br/procuradorias/prt-belohorizonte/1513-quase-r-100-milhoes-ja-foram-destinados-pelo-mpt-em-minas-para-o-combate-a-covid-19
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/217068/-7155742766244428723/publicLink/carta%20em%20resposta%20Secretario%20Franco%20Duarte_1407_aprovado.pdf


5. MPF pede medicamentos para tratamento precoce
da covid-19 em 46 municípios de Minas

O MPF ajuizou duas ações civis públicas contra a União e contra o estado de
Minas Gerais, com pedido de liminar, para garantir aos pacientes com covid-
19 tratamento ambulatorial precoce, mediante disponibilização de 
medicamentos, inclusive cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e outros, 
de acordo com prescrição médica e conforme orientações divulgadas pelo 
Ministério da Saúde na Nota Informativa 9/2020. As duas ações abrangem os
46 municípios de atribuição das Procuradorias da República nos Municípios 
de Uberlândia, Ituiutaba, Paracatu e Unaí. Segundo o MPF, nas 
circunstâncias atuais, são imprescindíveis estratégias diversas para o 
enfrentamento da covid-19. Assim, é preciso garantir, além de ações não 
farmacológicas (quarentena, isolamento social, lockdown etc), medicamentos
e tratamento precoce para evitar que as pessoas infectadas desenvolvam a 
forma grave da doença. Leia mais.

6. MPF e MPT recomendam que Passo Fundo (RS) 
insira boletins epidemiológicos em seu site e redes 
sociais

O MPF e o MPT expediram recomendação ao município de Passo Fundo 
(RS) para que sejam inseridos no website da prefeitura, bem como nas redes
sociais oficiais, informações claras e precisas sobre os dados atualizados do 
E-SUS, disponibilizando, no prazo de quatro dias, boletins epidemiológicos 
diários detalhados sobre os casos locais do novo coronavírus. A 
recomendação defende a necessidade de compilação e respectiva 
publicação de dados essenciais e parâmetros sobre a covid-19, com a 
padronização da divulgação de dados da pandemia no país, para garantir as 
melhores decisões e tomada de providências pelos órgãos públicos 
sanitários, e também para sensibilizar os setores da sociedade para a 
construção de soluções conjuntas. Leia mais.

http://www.mpf.mp.br/rs/sala-de-imprensa/noticias-rs/mpf-em-erechim-e-mpt-recomendam-que-municipio-de-passo-fundo-rs-insira-boletins-epidemiologicos-da-covid-19-em-seu-site-e-redes-sociais
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-ajuiza-acao-para-disponibilizacao-de-medicamentos-para-tratamento-precoce-da-covid-19-em-46-municipios-de-mg


7. Justiça do Trabalho determina afastamento de 
profissionais de saúde que integram grupo de risco 
da covid-19 em Cabo Frio (RJ)

A Justiça do Trabalho determinou o afastamento imediato de profissionais 
pertencentes ao grupo de risco da covid-19 de unidades municipais de saúde
de Cabo Frio (RJ). A decisão é resultado de ação civil pública ajuizada pelo 
MPT. O órgão abriu inquérito civil para investigar a situação dos profissionais 
de saúde, depois de levantamento realizado pelos Conselhos Regionais de 
Enfermagem do Rio de Janeiro. O estudo mostrou que pessoas do grupo de 
risco (pessoas maiores de 60 anos, gestantes, portadores de doenças 
crônicas e imunocomprometidas) não haviam sido afastadas do trabalho, no 
Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, em meio à pandemia do novo 
coronavírus. Leia mais.

 

http://www.prt1.mpt.mp.br/informe-se/noticias-do-mpt-rj/1156-justica-determina-afastamento-de-profissionais-de-saude-que-integram-o-grupo-de-risco-da-covid-19

