
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente documento traz dois quadros com os atos normativos federais publicados em virtude da 

Covid-19 pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Os quadros estão divididos em cinco 

colunas. Na primeira — da esquerda para a direita —, estão dispostos os órgãos superiores responsáveis 

pela publicação da norma. Na segunda, as unidades organizacionais dos órgãos superiores de origem do 

ato. Na terceira, o próprio ato normativo e sua respectiva data de edição. Nas duas últimas colunas, 

estão discriminadas as ementas das matérias e as datas de publicação, respectivamente.  

O material será atualizado diariamente. As normas recentes estão grifadas em vermelho.  

 

ATOS NORMATIVOS DO MPU E DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

ÓRGÃO SUPERIOR UNIDADE NORMA EMENTA PUBLICAÇÃO 

Congresso Nacional Congresso Nacional 

ATO CONJUNTO DAS 

MESAS DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS E DO 

SENADO FEDERAL Nº 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. 

2/4/20 

ATO CONJUNTO DAS 

MESAS DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS E DO 

SENADO FEDERAL Nº 1, 

DE 2020 

Dispõe sobre o regime de tramitação, no 

Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados 

e no Senado Federal, de medidas provisórias 

durante a pandemia de Covid-19. 

1/4/20 

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 6, DE 20 DE MARÇO 

DE 2020 

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

ocorrência do estado de calamidade pública, 

nos termos da solicitação do Presidente da 

República encaminhada por meio da 

Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

20/3/20 

Ministério da 

Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento 

Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 121, DE 27 

DE MARÇO DE 2020 

Alteração do art. 9º da Portaria nº 103, de 23 

de março de 2020, que dispõe sobre o Registro 

das medidas de enfrentamento do COVID-19. 

30/3/20 

PORTARIA Nº 103, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Regulamenta, em caráter excepcional e 

temporário, medidas de enfrentamento e 

prevenção à infecção e propagação do novo 

Coronavírus (COVID-19), no âmbito do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

24/3/20 

PORTARIA Nº 94, DE 19 

DE MARÇO DE 2020 

Medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo Novo Coronavírus (COVID-19) definidas no 

âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA. 

20/3/20 

Secretaria de Aquicultura 

e da Pesca 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 2, DE 26 DE MARÇO 

DE 2020 

Prorroga o prazo para entrega do Relatório 

Anual de Produção da Aquicultura em Águas da 

União, estabelecido na Instrução Normativa nº 

01, de 03 fevereiro de 2020, referente ao ano 

de 2019, até o dia 31 de maio de 2020, 

resultante do enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus. 

27/3/20 

Secretaria de Defesa 

Agropecuária 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 11, DE 6 DE ABRIL DE 

2020 

 

Estabelece alterações pontuais em Instruções 

Normativas SDA ou Anexos de Instruções 

Normativas SDA, que regulamentam o 

Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos 

(PNSE), Programa Nacional de Sanidade dos 

Suídeos (PNSS), Programa Nacional de Controle 

e Erradicação da Brucelose e Tuberculose 

(PNCEBT) e Programa Nacional de Sanidade 

Avícola (PNSA), a fim de assegurar a 

manutenção da saúde pública, a atividade 

econômica pecuária e o abastecimento de 

produtos de origem animal à população, no 

contexto da situação de disseminação do 

COVID-19 e sua classificação mundial como 

pandemia e emergência de saúde pública de 

importância internacional. 

7/4/20 

Secretaria de Política 

Agrícola 

PORTARIA Nº 11, DE 6 DE 

ABRIL DE 2020 

A análise de verificação de perda na safra 

2019/2020, decorrentes da solicitação de 

pagamento do benefício do Garantia-Safra, será 

realizada exclusivamente a partir de um dos 

índices contidos neste ato. 

7/4/20 

Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma 

Agrária 

PORTARIA Nº 586, DE 26 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de 

vencimento dos débitos provenientes da 

concessão de crédito de instalação, títulos de 

domínio e parcelamentos administrativos e 

suspensão dos prazos administrativos no 

âmbito do Incra no período de duração da 

declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional, e dá outras providências. 

27/3/20 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-conjunto-das-mesas-da-camara-dos-deputadose-do-senado-federal-n-2-de-2020-250852931
http://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-conjunto-das-mesas-da-camara-dos-deputadose-do-senado-federal-n-2-de-2020-250852931
http://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-conjunto-das-mesas-da-camara-dos-deputadose-do-senado-federal-n-2-de-2020-250852931
http://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-conjunto-das-mesas-da-camara-dos-deputadose-do-senado-federal-n-2-de-2020-250852931
http://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-conjunto-das-mesas-da-camara-dos-deputadose-do-senado-federal-n-2-de-2020-250852931
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-conjunto-das-mesas-da-camara-dos-deputadose-do-senado-federal-n-1-de-2020-250639870
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-conjunto-das-mesas-da-camara-dos-deputadose-do-senado-federal-n-1-de-2020-250639870
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-conjunto-das-mesas-da-camara-dos-deputadose-do-senado-federal-n-1-de-2020-250639870
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-conjunto-das-mesas-da-camara-dos-deputadose-do-senado-federal-n-1-de-2020-250639870
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-conjunto-das-mesas-da-camara-dos-deputadose-do-senado-federal-n-1-de-2020-250639870
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-249090982
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-249090982
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-249090982
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-121-de-27-de-marco-de-2020-250196349
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-121-de-27-de-marco-de-2020-250196349
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-103-de-23-de-marco-de-2020-249440693
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-103-de-23-de-marco-de-2020-249440693
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-94-de-19-de-marco-de-2020-249028276
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-94-de-19-de-marco-de-2020-249028276
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-2-de-26-de-marco-de-2020-249995216
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-2-de-26-de-marco-de-2020-249995216
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-2-de-26-de-marco-de-2020-249995216
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-11-de-6-de-abril-de-2020-251701377
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-11-de-6-de-abril-de-2020-251701377
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-11-de-6-de-abril-de-2020-251701377
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-11-de-6-de-abril-de-2020-251702355
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-11-de-6-de-abril-de-2020-251702355
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-586-de-26-de-marco-de-2020-249995346
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-586-de-26-de-marco-de-2020-249995346


Ministério da 

Cidadania 

Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 352, DE 7 

DE ABRIL DE 2020 

Institui o arranjo interno de governança para os 

procedimentos e os processos de 

implementação do auxílio emergencial 

instituído pela Lei nº 13.982, de 2020, a ser 

pago pelo Ministério da Cidadania. 

7/4/20 

PORTARIA Nº 351, DE 7 

DE ABRIL DE 2020 

Regulamenta os procedimentos de que trata o 

Decreto nº 10.316/2020, a respeito do Auxílio 

Emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 

de abril de 2020. 

7/4/20 

PORTARIA Nº 349, DE 3 

DE ABRIL DE 2020 

Regulamenta, em caráter excepcional e 

temporário, medidas de enfrentamento e 

prevenção à infecção e propagação do 

Coronavírus (COVID-19), no âmbito do 

Ministério da Cidadania. 

7/4/20 

PORTARIA Nº 340, DE 30 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas para o enfrentamento da 

Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional decorrente de infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19), no âmbito das 

Comunidades Terapêuticas. 

31/3/20 

PORTARIA Nº 341, DE 30 

DE MARÇO DE 2020 

Amplia os prazos previstos na Portaria nº 

166/2020/GM/MC, de 6 de fevereiro de 2020, 

para apresentação dos relatórios de aplicação 

de recursos de loteria recebidos pelas 

entidades mencionadas no art. 23 da Lei nº 

13.756, de 2018, em razão da situação de 

Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional decorrente do Coronavírus 

(COVID-19). 

31/3/20 

PORTARIA Nº 337, DE 24 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe acerca de medidas para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social. 

25/3/20 

PORTARIA Nº 335, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas emergenciais na gestão do 

Programa Bolsa Família, criado pela Lei nº 

10.836, de 9 de janeiro de 2004, e do Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo 

Federal, regulamentado pelo Decreto nº 6.135, 

de 26 de junho de 2007, em decorrência da 

Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional. 

20/3/20 

PORTARIA Nº 330, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece o adiamento dos procedimentos em 

razão do não cumprimento do cronograma de 

inscrição no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal para fortalecer o 

enfrentamento da Emergência de Saúde Pública 

de Importância Internacional decorrente do 

Coronavírus (COVID-19). 

19/3/20 

Secretaria Especial do 

Desenvolvimento Social 

PORTARIA CONJUNTA Nº 

1, DE 2 DE ABRIL DE 2020 

Dispõe acerca da utilização de recursos do 

Cofinanciamento Federal no atendimento às 

demandas emergenciais de enfrentamento ao 

Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social. 

3/4/20 

PORTARIA Nº 54, DE 1º 

DE ABRIL DE 2020 

Aprova recomendações gerais aos gestores e 

trabalhadores do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do 

Distrito Federal com o objetivo de garantir a 

continuidade da oferta de serviços e atividades 

essenciais da Assistência Social, com medidas e 

condições que garantam a segurança e a saúde 

dos usuários e profissionais do SUAS. 

2/4/20 

Secretaria Especial do 

Esporte 

PORTARIA Nº 1, DE 20 DE 

MARÇO DE 2020 

Estabelece a ampliação do prazo de validade 

das certidões emitidas em decorrência do 

atendimento dos artigos 18 e 18-A da Lei nº 

9.615, de 24 de março de 1998, em razão da 

situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional decorrente do 

Coronavírus (COVID-19). 

20/3/20 

Conselho Nacional de 

Assistência Social 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 

DE ABRIL DE 2020 

Altera o artigo 13 da Resolução CNAS nº 14, de 

15 de maio de 2014, que define os parâmetros 

nacionais para a inscrição das entidades ou 

organizações de Assistência Social, bem como 

dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais nos Conselhos de Assistência 

Social. 

3/4/20 

Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações 

e Comunicações 

Conselho Diretor do 

Fundo Nacional de 

Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico 

DESPACHO 

Fica aprovado, em decisão ad referendum do 

Conselho Diretor do FNDCT, o orçamento de R$ 

100 milhões (cem milhões de reais) 

integralizado em favor deste Fundo, para 

aplicação na Ação 2208 21C0, destinada ao 

enfrentamento do novo coronavírus no âmbito 

federal. 

2/4/20 

Agência Nacional de 

Telecomunicações 

ATO Nº 1.746, DE 31 DE 

MARÇO DE 2020 

Altera a data final para a contribuição das 

Consultas Públicas n. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 

29 e 30, todas do corrente ano, referentes às 

propostas dos Procedimentos Operacionais 

para certificação e homologação de produtos 

para telecomunicações e da Lista de Referência 

de Produtos para Telecomunicações, para que 

cada consulta tenha um prazo para 

recebimento de contribuições de 60 (sessenta) 

dias a contar da data inicial de sua publicação. 

2/4/20 

Gabinete do Ministro 
PORTARIA 1.428, DE 2 DE 

ABRIL DE 2020 

Prorroga, até 17 de abril de 2020, o prazo de 

vigência da Portaria nº 1.186/2020/SEI-MCTIC, 

de 20 de março de 2020, que regulamenta, em 

caráter excepcional e temporário, a jornada de 

trabalho remoto como medida de prevenção à 

infecção e propagação do novo Coronavírus 

3/4/20 
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(2019-nCoV) no âmbito do Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 

Institutos e Unidades de Pesquisa. 

PORTARIA Nº 1.245, DE 

24 DE MARÇO DE 2020 

Define, no âmbito do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 

as prioridades a serem adotadas para 

enfrentamento do Coronavírus - Covid-19 

25/3/20 

PORTARIA Nº 1.186, DE 

20 DE MARÇO DE 2020 

Regulamenta, em caráter excepcional e 

temporário, a jornada de trabalho remoto 

como medida de prevenção à infecção e 

propagação do novo Coronavírus (2019-nCoV), 

no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações - MCTIC, Institutos e 

Unidades de Pesquisa. 

21/3/20 

PORTARIA Nº 1.153, DE 

19 DE MARÇO DE 2020 

Cria o Comitê de Crise para Supervisão e 

Monitoramento dos Impactos da Covid-19 no 

âmbito das Comunicações (REDE CONECTADA 

MCTIC) e estabelece diretrizes a serem 

adotadas pela Agência Nacional de 

Telecomunicações - Anatel. 

20/3/20 

PORTARIA Nº 1.076, DE 

16 DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção 

à infecção e propagação do Coronavírus 

(COVID-19) no âmbito do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC 

e de suas Entidades Vinculadas. 

19/3/20 

Ministério da Defesa 

Comando da Aeronáutica 

PORTARIA DIRENS Nº 

55/DCR, DE 24 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Curso de 

Formação de Sargentos da Aeronáutica para o 

Primeiro Semestre do ano de 2021 (EA CFS 

1/2021). 

25/3/20 

PORTARIA DIRENS Nº 

56/DCR, DE 24 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Estágio de 

Adaptação à Graduação de Sargento da 

Aeronáutica do ano de 2021 (EA EAGS 2021). 

25/3/20 

PORTARIA DIRENS Nº 

57/DCR, DE 24 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Curso de 

Adaptação de Dentistas da Aeronáutica do ano 

de 2021 (EA CADAR 2021). 

25/3/20 

PORTARIA DIRENS Nº 

59/DCR, DE 24 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Curso de 

Formação de Oficiais de Infantaria da 

Aeronáutica do ano de 2021 (EA CFOINF 2021). 

25/3/20 

PORTARIA DIRENS Nº 

60/DCR, DE 24 DE 

MARÇO DE 2020 

 

Suspende o Exame de Admissão ao Curso de 

Formação de Oficiais Intendentes do ano de 

2021 (EA CFOINT 2021). 

25/3/20 

PORTARIA DIRENS Nº 

61/DCR, DE 24 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Curso de 

Adaptação de Médicos da Aeronáutica do ano 

de 2021 (EA CAMAR 2021). 

25/3/20 

PORTARIA DIRENS Nº 

62/DCR, DE 24 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Curso de 

Formação de Oficiais Aviadores do ano de 2021 

(EA CFOAV 2021) 

25/3/20 

PORTARIA DIRENS Nº 

63/DCR, DE 24 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Curso 

Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2021 

(EA CPCAR 2021). 

25/3/20 

PORTARIA DIRENS Nº 

64/DCR, DE 24 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Curso de 

Adaptação de Farmacêuticos da Aeronáutica do 

ano de 2021 (EA CAFAR 2021). 

25/3/20 

PORTARIA DIRENS Nº 

65/DCR, DE 24 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Estágio de 

Adaptação de Oficiais Engenheiros da 

Aeronáutica do ano de 2021 (EA EAOEAR 2021). 

25/3/20 

PORTARIA DIRENS Nº 

66/DCR, DE 24 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Estágio de 

Adaptação de Oficiais de Apoio da Aeronáutica 

do ano de 2021 (EA EAOAP 2021). 

25/3/20 

PORTARIA DIRENS Nº 

67/DCR, DE 24 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende o Exame de Admissão ao Estágio de 

Instrução e Adaptação para Capelães da 

Aeronáutica do ano de 2021 (EA EIAC 2021). 

25/3/20 

PORTARIA DIRAP Nº 

32/3SM, DE 20 DE 

MARÇO DE 2020 

Processo Seletivo para Convocação e 

Incorporação de Profissionais de Nível Superior, 

com vistas à Prestação do Serviço Militar 

Voluntário, em Caráter Temporário, para o ano 

de 2020. 

23/3/20 

Comando da Marinha 

PORTARIA Nº 86/DPC, DE 

24 DE MARÇO DE 2020 

Prorrogação da validade de documentos de 

propriedade e regularidade de embarcações e 

plataformas e outros documentos emitidos 

pelas Capitanias dos Portos e suas organizações 

subordinadas. 

25/3/20 

PORTARIA Nº 85/DPC, DE 

19 DE MARÇO DE 2020 

O Diretor de Portos e Costas considerando as 

restrições da mobilidade urbana nos diversos 

municípios brasileiros causadas pelo 

coronavírus (COVID-19), a fim de evitar 

limitações às atividades marítimas, resolve em 

caráter excepcional conceder 120 dias de 

prorrogação da validade, a partir da data de 

vencimento dos "Certificados de Competência" 

(Modelos DPC-1031/1033) e "Certificados de 

Proficiência" (Modelo DPC-1034) válidos até 31 

de julho de 2020, emitidos pela Autoridade 

Marítima Brasileira. 

24/3/20 

Gabinete do Ministro 

PORTARIA N° 1.272/GM-

MD, DE 20 DE MARÇO DE 

2020 

APROVAR a Diretriz Ministerial de Execução nº 

7/2020, que autoriza a execução das ações de 

apoio para mitigar os impactos do COVID-19, 

em estreita coordenação com os órgãos de 

saúde e de Segurança Pública competentes, na 

forma do anexo a esta Portaria. 

23/3/20 

PORTARIA NORMATIVA 

Nº 32, DE 18 DE MARÇO 

DE 2020 

Altera a Portaria Normativa nº 30/GM-MD, de 

17 de março de 2020, que estabelece medidas 

de proteção no âmbito do Ministério da Defesa 

e dos Comandos das Forças Singulares para 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 
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coronavírus (COVID-19). 

PORTARIA Nº 1.232/GM-

MD, DE 18 DE MARÇO DE 

2020 

Aprovar a Diretriz Ministerial de Planejamento 

nº 6/GM/MD, de 18 de março de 2020, que 

regula o emprego das Forças Armadas em todo 

o território nacional para apoio às medidas 

deliberadas pelo Governo Federal voltadas para 

a mitigação das consequências da pandemia 

COVID-19, na forma do anexo a esta Portaria. 

19/3/20 

PORTARIA NORMATIVA 

Nº 30, DE 17 DE MARÇO 

DE 2020 

Estabelece medidas de proteção no âmbito do 

Ministério da Defesa e dos Comandos das 

Forças Singulares para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

17/3/20 

Ministério da 

Economia 

Banco Central do Brasil 

RESOLUÇÃO Nº 4.798, 

DE 6 DE ABRIL DE 2020 

Institui linha de crédito especial com recursos 

dos Fundos Constitucionais de Financiamento 

do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-

Oeste (FCO), de que trata o art. 8º-A da Lei nº 

10.177, de 12 de janeiro de 2001, e estabelece 

encargos financeiros, prazos, limites, finalidades 

e demais condições desse financiamento, 

destinado a atender aos setores produtivos, 

industrial, comercial e de serviços dos 

Municípios com situação de emergência ou 

estado de calamidade pública reconhecidos 

pelo Poder Executivo. 

7/4/20 

RESOLUÇÃO Nº 4.796, 

DE 2 DE ABRIL DE 2020 

Estabelece medidas de caráter emergencial 

para os procedimentos de comunicação de 

perdas, de comprovação de perdas e de cálculo 

de coberturas para as operações enquadradas 

no Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária (Proagro) de que trata o Capítulo 

16 do Manual de Crédito Rural (MCR). 

3/4/20 

RESOLUÇÃO Nº 4.791, DE 

26 DE MARÇO DE 2020 

Altera a Resolução nº 4.782, de 16 de março de 

2020, que 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. 

30/3/20 

CIRCULAR Nº 3.991, DE 

19 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o horário de atendimento ao 

público nas dependências das instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil 

enquanto perdurar a situação de risco à saúde 

pública decorrente do novo Coronavírus (Covid-

19). 

23/3/20 

RESOLUÇÃO Nº 4.782, DE 

16 DE MARÇO DE 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. 

17/3/20 

RESOLUÇÃO Nº 34.782, 

DE 16 DE MARÇO DE 

2020 

Estabelece, por prazos determinados, 

percentuais a serem aplicados ao montante 

RWA, para fins de apuração da parcela 

ACPConservação de que trata a Resolução nº 

4.193, de 1º de março de 2013. 

16/3/20 

Câmara de Comércio 

Exterior 

RESOLUÇÃO Nº 31, DE 7 

DE ABRIL 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 Corona Vírus / Covid-19. 

8/4/20 

RESOLUÇÃO Nº 28, DE 1º 

DE ABRIL 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 Corona Vírus / Covid-19. 

3/4/20 

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 

Concede redução temporária, para zero 

porcento, 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 Corona Vírus 

/ Covid-19. 

26/3/20 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 

Decide pela suspensão, até 30 de setembro de 

2020, por interesse público, dos direitos 

antidumping aplicados às importações 

brasileiras de seringas descartáveis de uso 

geral, de plástico, com capacidade de 1ml, 3ml, 

5 ml, 10 ml ou 20 ml, com ou sem agulhas, 

originárias da China, e às importações 

brasileiras de tubos de plástico para coleta de 

sangue a vácuo, originários da Alemanha, 

China, Estados Unidos e Reino Unido, tendo por 

objetivo facilitar o combate à pandemia do 

Corona Vírus / Covid-19. 

26/3/20 

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 17 

DE MARÇO DE 2020 

Concede redução temporária 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 

18/3/20 
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facilitar o combate à pandemia do Corona Vírus 

/ Covid-19. 

Comissão de Valores 

Mobiliários 

DELIBERAÇÃO Nº 849, DE 

31 DE MARÇO DE 2020 

Estabelece o prazo para apresentação, pelas 

companhias abertas, de informações com 

vencimento no exercício de 2020 e dá outras 

providências. 

1/4/20 

DELIBERAÇÃO Nº 848, DE 

25 DE MARÇO DE 2020 

Prorroga determinados prazos com vencimento 

no exercício de 2020 previstos em 

regulamentação editada pela CVM, bem como 

o término do período de vacância da Instrução 

CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, dispõe 

sobre a suspensão dos prazos dos processos 

administrativos sancionadores, de que trata a 

Medida Provisória n° 928, de 2020, enquanto 

perdurar o estado de calamidade de que trata o 

Decreto Legislativo nº 6, de 2020, e promove 

alterações temporárias na Instrução CVM nº 

476, de 16 de janeiro de 2009 e na Instrução 

CVM nº 566, de 31 de julho de 2015. 

27/3/20 

Companhia de 

Entrepostos e Armazéns 

Gerais de São Paulo 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece, no âmbito da Companhia de 

Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, 

plano de resposta aos impactos gerados pelo 

vírus Covid-19, fixa critérios de 

excepcionalidade para solução de situações 

administrativas, tendo em vista a situação 

emergencial decretada pelos Órgãos Públicos 

de Saúde: Federal, Estadual e Municipal, e dá 

outras providências. 

2/4/20 

Conselho Deliberativo do 

Fundo de Amparo ao 

Trabalhador 

RESOLUÇÃO Nº 851, DE 

18 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a Programação Anual da Aplicação 

dos Depósitos Especiais do FAT PDE, para o 

exercício de 2020. 

18/3/20 

Conselho Nacional de 

Previdência 

RESOLUÇÃO Nº 1.338, DE 

17 DE MARÇO DE 2020 

Recomendar que o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS: fixe o teto máximo de juros ao 

mês, para as operações de empréstimo 

consignado em benefício previdenciário para 

um inteiro e oitenta centésimos por cento e 

para as operações realizadas por meio de 

cartão de crédito para dois inteiros e setenta 

centésimos por cento; e adote as providências 

necessárias para elevar o prazo máximo de 

pagamento nas operações de empréstimo e de 

cartão de crédito firmadas com instituição 

financeira, relativas à oferta de crédito 

consignado ao aposentado e pensionista do 

INSS, para o limite de 84 parcelas mensais e 

sucessivas. 

18/3/20 

Fundação Jorge Duprat 

Figueiredo, de Segurança 

e Medicina do Trabalho 

PORTARIA Nº 65, DE 16 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelecer orientações, no âmbito da 

FUNDACENTRO, quanto às medidas de 

proteção para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (COVID-19), 

seguindo o plano de contingenciamento do 

Governo Federal para reduzir o contágio e 

preservar os servidores e comunidade do 

COVID-19, tendo em vista que a situação atual 

está definida como de transmissão comunitária, 

não sendo possível identificar a fonte de 

transmissão, o que significa que o vírus está 

circulando entre a população. 

17/3/20 

Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 150, DE 7 

DE ABRIL DE 2020 

Altera a Portaria ME nº 139, de 3 de abril de 

2020, que prorroga o prazo para o 

recolhimento de tributos federais, na situação 

que especifica em decorrência da pandemia 

relacionada ao Coronavírus. 

8/4/20 

PORTARIA Nº 139, DE 3 

DE ABRIL DE 2020 

Prorroga o prazo para o recolhimento de 

tributos federais, na situação que especifica em 

decorrência da pandemia relacionada ao 

Coronavírus. 

3/4/20 

PORTARIA Nº 134, DE 30 

DE MARÇO DE 2020 

Portaria Interministerial que altera a Portaria 

Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 

2016, suspende a contagem dos seus prazos, 

autoriza a prorrogação excepcional dos prazos 

dispostos no seu art. 24, §§ 1º e 2º, e faculta a 

aplicação dessas disposições aos instrumentos 

em execução ou em fase de prestação de 

contas celebrados na vigência das Portarias 

Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008 

e 507, de 24 de novembro de 2011. 

31/3/20 

PORTARIA N° 96, DE 17 

DE MARÇO DE 2020 

Delega competências ao Secretário-Executivo 

do Ministério da Economia, enquanto perdurar 

o estado de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19), e autoriza a adoção de 

atos de gestão de que trata a Instrução 

Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, da 

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal. 

18/3/20 

PORTARIA Nº 103, DE 17 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre medidas relacionadas aos atos de 

cobrança da dívida ativa da União, incluindo 

suspensão, prorrogação e diferimento, em 

decorrência da pandemia declarada pela 

Organização Mundial da Saúde relacionada ao 

coronavírus (COVID-19), e dá outras 

providências. 

18/3/20 

Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia 

PORTARIA Nº 114, DE 30 

DE MARÇO DE 2020 

Altera a Portaria Inmetro nº 101, de 20 de 

março de 2020, publicada no Diário Oficial da 

União, de 23 de março de 2020, seção 1, página 

93. 

1/4/20 

PORTARIA Nº 111, DE 27 

DE MARÇO DE 2020 

Aprova condições extraordinárias para 

realização das atividades de avaliação da 

conformidade durante a pandemia do 

30/3/20 
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coronavírus (COVID-19). 

PORTARIA Nº 107, DE 26 

DE MARÇO DE 2020 

Posterga a extensão dos prazos de validade ou 

de vencimento do Certificado de Inspeção 

Veicular (CIV), do Certificado de Inspeção para 

o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP), do 

Certificado para o Transporte de Produtos 

Perigosos (CTPP), do Selo Gás Natural Veicular, 

do Certificado de Capacitação Técnica (CCT), do 

Relatório Técnico de Requalificação do Cilindro 

para Gás Natural Veicular e da Etiqueta de 

Garantia Autoadesiva dos Extintores de 

Incêndio manutenidos, em decorrência da 

pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

27/3/20 

PORTARIA Nº 105, DE 24 

DE MARÇO DE 2020 

Suspende os prazos para apresentação de 

defesa e interposição de recurso nos processos 

administrativos de apuração de infração 

administrativa instaurados por 

descumprimento a deveres instituídos pela Lei 

nº 9.933/1999. 

25/3/20 

PORTARIA Nº 102, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Suspende a compulsoriedade da certificação de 

suprimentos médico hospitalares para 

enfrentamento da epidemia do coronavírus 

(COVID-19). 

23/3/20 

PORTARIA Nº 101, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Adota medidas de atuação dos órgãos 

integrantes da Rede Brasileira de Metrologia 

Legal e Qualidade - Inmetro (RBMLQ-I) e 

estabelece diretrizes sobre o direcionamento 

dos recursos disponíveis no cenário atual de 

suspensão parcial das atividades e preparar o 

setor para uma eventual paralisação completa 

dos trabalhos, em decorrência da pandemia 

causada pelo Covid-19, e dá outras 

providências. 

23/3/20 

PORTARIA Nº 99, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Aprova condições extraordinárias para os 

serviços regulamentados, na área de avaliação 

da conformidade, que dependam da atuação 

dos órgãos delegados que compõem a Rede 

Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade 

RBMLQ-I, em decorrência da epidemia do 

coronavírus (COVID-19). 

23/3/20 

PORTARIA Nº 79, DE 4 DE 

MARÇO DE 2020 

Aprova condições extraordinárias para 

realização das atividades de avaliação da 

conformidade em países afetados pela 

epidemia do coronavírus (COVID-19). 

5/3/20 

Instituto Nacional do 

Seguro Social 

PORTARIA Nº 422, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

Institui o trabalho remoto em caráter 

excepcional no âmbito do Instituto Nacional do 

Seguro Social, como medida de proteção e 

prevenção ao contágio para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

1/4/20 

PORTARIA Nº 412, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a manutenção de direitos dos 

segurados e beneficiários do INSS em razão das 

medidas restritivas no atendimento ao público 

para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente da pandemia do coronavírus 

(COVID-19). 

23/3/20 

PORTARIA Nº 375, DE 17 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas para as unidades 

descentralizadas do Instituto Nacional do 

Seguro Social quanto às medidas de proteção 

que devem ser adotadas no atendimento ao 

público para prevenção ao contágio pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19). 

18/3/20 

PORTARIA Nº 373, DE 16 

DE MARÇO DE 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). 

17/3/20 

Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional 

PORTARIA Nº 8.839, DE 

30 DE MARÇO DE 2020 

Considera suspenso o prazo de desativação das 

Procuradorias Seccionais localizadas em Duque 

de Caxias/RJ, Pato Branco/PR e Ponta 

Grossa/PR previsto no artigo 1º da Portaria 

PGFN Nº 11013, de 19 de novembro de 2019, e, 

consequentemente, o de extinção descrito no 

artigo 2º do mesmo normativo, a partir do dia 

09 de março de 2020. 

1/4/20 

PORTARIA Nº 1, DE 23 DE 

MARÇO DE 2020 

Prorroga o prazo constante no item 4.1 do 

Edital para credenciamento de Leiloeiros 

Oficiais nº 01/2020, por 60 (sessenta) dias, 

portanto, até o dia 02/06/2020. 

30/3/20 

PORTARIA Nº 8.457, DE 

25 DE MARÇO DE 2020 

Altera a Portaria PGFN nº 7.280, de 18 de 

março de 2020, que estabelece as condições 

para transação extraordinária na cobrança da 

dívida ativa da União, em função dos efeitos do 

coronavirus (COVID-19) na capacidade de 

geração de resultado dos devedores inscritos 

em DAU. 

26/3/20 

PORTARIA Nº 1, DE 23 DE 

MARÇO DE 2020 

Prorroga o prazo constante no item 4.1 do 

Edital para credenciamento de Leiloeiros 

Oficiais nº 01/2020, por 60 (sessenta) dias, 

portanto, até o dia 02/06/2020 

26/3/20 

PORTARIA Nº 8.012, DE 

19 DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas temporárias, no âmbito da 

gestão administrativa da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional - PGFN, de prevenção ao 

contágio do covid19, considerada a 

classificação de pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde - OMS e o disposto na 

Portaria ME nº 96, de 17 de março de 2020. 

20/3/20 
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PORTARIA Nº 7.957, DE 

19 DE MARÇO DE 2020 

Determinar que, enquanto perdurar o estado 

de emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019, declarada pela 

Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a 

representação da União nas assembleias gerais 

das sociedades de economia mista e em outras 

entidades de cujo capital o Tesouro Nacional 

participe dar-se-á, exclusivamente, à distância, 

por meio de sistema eletrônico, nos termos da 

redação atualizada do art. 21-C, II, da Instrução 

Normativa da Comissão de Valores Mobiliários 

n. 481, de 17 de dezembro de 2009, que 

regulamenta o art. 121, p. único, da Lei n. 

6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

20/3/20 

PORTARIA Nº 7.820, DE 

18 DE MARÇO DE 2020 

Estabelece as condições para transação 

extraordinária na cobrança da dívida ativa da 

União, em função dos efeitos do coronavirus 

(COVID-19) na capacidade de geração de 

resultado dos devedores inscritos em DAU 

18/3/20 

PORTARIA Nº 7.821, DE 

18 DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), 

considerando a classificação de pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), no 

âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional. 

18/3/20 

Receita Federal 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 1.935, DE 7 DE ABRIL 

DE 2020 

Altera o Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 

1.077, de 29 de outubro de 2010, que dispõe 

sobre o Centro Virtual de Atendimento da 

Secretaria da Receita Federal (e-CAC). 

8/4/20 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 1.934, DE 7 DE ABRIL 

DE 2020 

 

Altera as Instruções Normativas SRF nº 81, de 

11 de outubro de 2001, que dispõe sobre as 

declarações de espólio, e nº 208, de 27 de 

setembro de 2002, que dispõe sobre a 

tributação, pelo imposto sobre a renda, dos 

rendimentos recebidos de fontes situadas no 

exterior e dos ganhos de capital apurados na 

alienação de bens e direitos situados no 

exterior por pessoa física residente no Brasil e 

dos rendimentos recebidos e dos ganhos de 

capital apurados no País por pessoa física não-

residente no Brasil. 

7/4/20 

ATO DECLARATÓRIO 

EXECUTIVO Nº 46, DE 3 

DE ABRIL DE 2020 

Autoriza a chegada no País e saída de uma 

aeronave de carga, em voo internacional para o 

Aeroporto Marechal Rondon, com chegada 

prevista entre os dias 10 de abril e 30 de maio 

do ano corrente. 

7/4/20 

PORTARIA Nº 55, DE 6 DE 

ABRIL DE 2020 

Suspende temporariamente as atividades de 

atendimento presencial da Agência da Receita 

Federal do Brasil em Irecê - BA, em função da 

insuficiência de servidores e com vistas a 

reforçar os cuidados preventivos e diminuir o 

risco de contágio pelo coronavírus (SARS-Cov-

2). 

7/4/20 

PORTARIA Nº 163, DE 3 

DE ABRIL DE 2020 

Altera a Portaria SRRF06 nº 135, de 19 de 

março de 2020, que disciplina o atendimento 

ao contribuinte nas unidades da Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil, no âmbito 

da 6ª Região Fiscal, para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

7/4/20 

PORTARIA Nº 7, DE 6 DE 

ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte no 

Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC 

da Delegacia da Receita Federal em Varginha, e 

nas Agências da Receita Federal em 

Alfenas/MG, Itajubá/MG, Lavras/MG, Pouso 

Alegre/MG e São Lourenço/MG para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

7/4/20 

PORTARIA Nº 55, DE 6 DE 

ABRIL DE 2020 

Suspende temporariamente as atividades de 

atendimento presencial da Agência da Receita 

Federal do Brasil em Irecê - BA, em função da 

insuficiência de servidores e com vistas a 

reforçar os cuidados preventivos e diminuir o 

risco de contágio pelo coronavírus (SARS-Cov-

2). 

7/4/20 

PORTARIA Nº 24, DE 2 DE 

ABRIL DE 2020 

Disciplina o atendimento ao contribuinte no 

âmbito do Centro de Atendimento ao 

Contribuinte (CAC) da Delegacia da Receita 

Federal do Brasil em Curitiba-PR enquanto 

vigorar a oportunidade e conveniência de 

medidas de gestão reconhecidas por meio da 

Portaria RFB nº 547, de 20 de março de 2020. 

6/4/20 

PORTARIA Nº 12, DE 3 

DE ABRIL DE 2020 

Funcionamento das unidades da DRF/JFA e 

Agências em decorrência do Coronavírus 

(COVID-19). 
6/4/20 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7.957-de-19-de-marco-de-2020-249023792
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7.957-de-19-de-marco-de-2020-249023792
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7.820-de-18-de-marco-de-2020-248644104
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7.820-de-18-de-marco-de-2020-248644104
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7.821-de-18-de-marco-de-2020-248644106
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7.821-de-18-de-marco-de-2020-248644106
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.935-de-7-de-abril-de-2020-251768022
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.935-de-7-de-abril-de-2020-251768022
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.935-de-7-de-abril-de-2020-251768022
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.934-de-7-de-abril-de-2020-251562207
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.934-de-7-de-abril-de-2020-251562207
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.934-de-7-de-abril-de-2020-251562207
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-declaratorio-executivo-n-46-de-3-de-abril-de-2020-251487464
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-declaratorio-executivo-n-46-de-3-de-abril-de-2020-251487464
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-declaratorio-executivo-n-46-de-3-de-abril-de-2020-251487464
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-55-de-6-de-abril-de-2020-251490158
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-55-de-6-de-abril-de-2020-251490158
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-163-de-3-de-abril-de-2020-251487449
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-163-de-3-de-abril-de-2020-251487449
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7-de-6-de-abril-de-2020-251490151
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7-de-6-de-abril-de-2020-251490151
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-55-de-6-de-abril-de-2020-251490158
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-55-de-6-de-abril-de-2020-251490158
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-24-de-2-de-abril-de-2020-251289041
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-24-de-2-de-abril-de-2020-251289041
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-12-de-3-de-abril-de-2020-251289151
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-12-de-3-de-abril-de-2020-251289151


PORTARIA Nº 10, DE 1º 

DE ABRIL DE 2020 

Disciplina o atendimento ao contribuinte nas 

unidades de atendimento no âmbito da 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em 

Divinópolis - Centro de Atendimento ao 

Contribuinte (CAC) e Agências de Bom 

Despacho, Campo Belo, Formiga, Pará de 

Minas, Passos e também pelos Postos de 

Atendimento em Itaúna e Oliveira - em caráter 

excepcional, considerando o estado de 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus 

(COVID-19). 

6/4/20 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 1.932, DE 3 DE ABRIL 

DE 2020 

Prorroga o prazo da apresentação da 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais (DCTF) e da Escrituração Fiscal Digital 

da Contribuição para o PIS/Pasep, da 

Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição 

Previdenciária sobre a Receita (EFD-

Contribuições). 

3/4/20 

PORTARIA Nº 179, DE 27 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece regras para o atendimento no 

âmbito das unidades da 2ª Região Fiscal, 

inclusive por meio de endereço eletrônico, 

durante o estado de emergência de saúde 

pública decorrente do Novo Coronavírus 

(Covid-19). 

3/4/20 

PORTARIA Nº 35, DE 30 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina o atendimento presencial ao 

contribuinte, excepcionalmente, em razão do 

estado de emergência de saúde pública 

decorrente do Conoavírus (CODIV-19). 

3/4/20 

PORTARIA Nº 34, DE 1º 

DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre o atendimento externo ao 

contribuinte na ARF Tangará da Serra-MT em 

decorrência do Coronavirus (COVID-19). 
3/4/20 

PORTARIA Nº 33, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece regras para execução remota de 

atividades, manutenção de atividades 

essenciais, estabelece horário e regras para o 

atendimento no âmbito da Delegacia da Receita 

Federal do Brasil em Blumenau (DRF-Blumenau) 

e Agências da Receita Federal do Brasil em 

Brusque, Rio do Sul e Timbó/SC (ARF) durante o 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do Novo Coronavírus-(COVID-19). 

3/4/20 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 1.931, DE 2 DE ABRIL 

DE 2020 

Suspende a eficácia do art. 3º da Portaria RFB 

nº 2.860, de 25 de outubro de 2017, e do art. 

35 da Instrução Normativa RFB nº 1.548, de 13 

de fevereiro de 2015, em decorrência da 

emergência de saúde pública acarretada pelo 

coronavírus (Covid-19). 

2/4/20 

PORTARIA Nº 52, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

Suspende temporariamente as atividades de 

atendimento presencial da Agência da Receita 

Federal do Brasil em Serrinha - BA, em função 

da insuficiência de servidores e com vistas a 

reforçar os cuidados preventivos e diminuir o 

risco de contágio pelo coronavírus (SARS-Cov-

2). 

2/4/20 

PORTARIA Nº 51, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

Suspende temporariamente as atividades de 

atendimento presencial da Agência da Receita 

Federal do Brasil em Santo Antônio de Jesus - 

BA, em função da insuficiência de servidores e 

com vistas a reforçar os cuidados preventivos e 

diminuir o risco de contágio pelo coronavírus 

(SARS-Cov-2). 

2/4/20 

PORTARIA Nº 53, DE 1º 

DE ABRIL DE 2020 

Suspende temporariamente as atividades de 

atendimento presencial da Agência da Receita 

Federal do Brasil em Alagoinhas - BA, em 

função da insuficiência de servidores e com 

vistas a reforçar os cuidados preventivos e 

diminuir o risco de contágio pelo coronavírus 

(SARS-Cov-2). 

2/4/20 

PORTARIA Nº 54, DE 1º 

DE ABRIL DE 2020 

Suspende temporariamente as atividades de 

atendimento presencial da Agência da Receita 

Federal do Brasil em Paulo Afonso - BA, em 

função da insuficiência de servidores e com 

vistas a reforçar os cuidados preventivos e 

diminuir o risco de contágio pelo coronavírus 

(SARS-Cov-2). 

2/4/20 

PORTARIA Nº 9, DE 31 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspensão funcionamento das unidades da 

DRF/JFA e Agências em decorrência do 

Coronavírus (COVID-19). 

2/4/20 

PORTARIA Nº 38, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

Autoriza o registro de Declaração de 

Importação, antes da descarga da mercadoria, 

nos recintos jurisdicionados por esta Alfândega, 

para mercadorias listadas no anexo II da 

Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de 

outubro de 2006, enquanto durarem as 

medidas de enfrentamento ao Coronavírus - 

Covid 19. 

2/4/20 

PORTARIA Nº 43, DE 30 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece regras para o atendimento no 

âmbito da Alfândega da Receita Federal do 

Brasil no Porto de Itajaí (ALF/ITJ), inclusive por 

meio de endereço eletrônico, durante o 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). 

2/4/20 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 1.930, DE 1º DE ABRIL 

Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.924, de 

19 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a 
1/4/20 
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DE 2020 apresentação da Declaração de Ajuste Anual do 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 

referente ao exercício de 2020, ano-calendário 

de 2019, pela pessoa física residente no Brasil. 

PORTARIA Nº 152, DE 27 

DE MARÇO DE 2020 

Enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

1/4/20 

PORTARIA Nº 20, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete 

Lagoas/MG - Centro de Atendimento ao 

Contribuinte (CAC) e nas Agências da Receita 

Federal do Brasil em Lagoa Santa/MG, 

Curvelo/MG, Diamantina/MG e Paracatu/MG - 

em caráter excepcional, para o enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus 

(COVID-19). 

1/4/20 

PORTARIA Nº 48, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 

Suspende temporariamente as atividades de 

atendimento presencial da Agência da Receita 

Federal do Brasil em Seabra - BA, em função da 

insuficiência de servidores e com vistas a 

reforçar os cuidados preventivos e diminuir o 

risco de contágio pelo coronavírus (SARS-Cov-

2). 

30/3/20 

PORTARIA Nº 11, DE 27 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a suspensão temporária das 

atividades de atendimento presencial na Rede 

de Atendimento da Delegacia da Receita 

Federal do Brasil em Vitória da Conquista 

(DRF/VCA), em função da insuficiência de 

servidores e com vistas a reforçar os cuidados 

preventivos e diminuir o risco de contágio pelo 

coronavírus (SARS-CoV-2). 

30/3/20 

PORTARIA Nº 162, DE 26 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina excepcionalmente o atendimento 

externo ao contribuinte e o agendamento de 

senhas no âmbito das unidades jurisdicionadas 

da 1ª Região Fiscal enquanto perdurar o estado 

de emergência de saúde pública decorrente do 

novo Coronavírus (COVID-19) e revoga a 

Portaria SRRF01 nº 145, de 18 de março de 

2020. 

27/3/20 

PORTARIA Nº 157, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece regras para o atendimento no 

âmbito das unidades da 2ª Região Fiscal, 

inclusive por meio de endereço eletrônico, 

durante o estado de emergência de saúde 

pública decorrente do Novo Coronavírus 

(Covid-19). 

27/3/20 

PORTARIA Nº 163, DE 26 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina excepcionalmente o atendimento 

interno ao contribuinte e o agendamento de 

senhas no âmbito das unidades jurisdicionadas 

da 1ª Região Fiscal enquanto perdurar o estado 

de emergência de saúde pública decorrente do 

novo Coronavírus (COVID-19) e revoga a 

Portaria SRRF01 nº 147, de 18 de março de 

2020. 

27/3/20 

PORTARIA Nº 202, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece regras para execução remota de 

atividades, manutenção de atividades 

essenciais, estabelece regras para o 

atendimento no âmbito da 9ª Região Fiscal, 

inclusive por meio de endereço eletrônico, 

durante o enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do Novo Coronavírus 

(COVID-19). 

27/3/20 

PORTARIA Nº 194, DE 24 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe em caráter excepcional e temporário 

sobre o atendimento no âmbito das unidades 

da Secretaria Especial da Receita Federal do 

Brasil na 4ª Região Fiscal em face do estado de 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

26/3/20 

PORTARIA Nº 46, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 

Suspende temporariamente as atividades de 

atendimento presencial da Agência da Receita 

Federal do Brasil em Barreiras - BA, em função 

da insuficiência de servidores e com vistas a 

reforçar os cuidados preventivos e diminuir o 

risco de contágil pelo coronavírus (SARS-Cov-2). 

26/3/20 

PORTARIA Nº 47, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 

Suspende temporariamente as atividades de 

atendimento presencial da Agência da Receita 

Federal do Brasil em Euclides da Cunha - BA, em 

função da insuficiência de servidores e com 

vistas a reforçar os cuidados preventivos e 

diminuir o risco de contágil pelo coronavírus 

(SARS-Cov-2). 

26/3/20 

PORTARIA Nº 6, DE 25 DE 

MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a suspensão temporária das 

atividades do atendimento presencial no Centro 

de Atendimento ao Contribuinte (CAC) da 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em 

Itabuna (BA), em função da insuficiência de 

servidores e com vistas a reforçar os cuidados 

preventivos e diminuir o risco de contágio pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

26/3/20 

PORTARIA Nº 7, DE 25 DE 

MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a suspensão temporária das 

atividades do atendimento presencial na 

Inspetoria da Receita Federal do Brasil em 

Ilhéus (BA), em função da insuficiência de 

servidores e com vistas a reforçar os cuidados 

preventivos e diminuir o risco de contágio pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

26/3/20 

PORTARIA Nº 8, DE 25 DE 

MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a suspensão temporária das 

atividades do atendimento presencial na 

Agência da Receita Federal do Brasil em Ipiaú 

26/3/20 
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(BA), em função da insuficiência de servidores e 

com vistas a reforçar os cuidados preventivos e 

diminuir o risco de contágio pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2). 

PORTARIA Nº 9, DE 25 DE 

MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a suspensão temporária das 

atividades do atendimento presencial na 

Agência da Receita Federal do Brasil em 

Eunápolis (BA), em função da insuficiência de 

servidores e com vistas a reforçar os cuidados 

preventivos e diminuir o risco de contágio pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

26/3/20 

PORTARIA Nº 37, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina os procedimentos emergenciais a 

serem adotados no despacho de trânsito 

aduaneiro, enquanto durarem as medidas de 

enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19. 

26/3/20 

PORTARIA Nº 66, DE 24 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina a suspensão das atividades de 

atendimento presencial da Alfândega da 

Receita Federal do Brasil do Porto de Santos, 

como medida de proteção para enfrentamento 

da emergência de saúde do coronavírus (Covid-

19). 

26/3/20 

PORTARIA Nº 40, DE 24 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina excepcionalmente o atendimento ao 

contribuinte e o agendamento de senhas no 

âmbito do Centro de Atendimento ao 

Contribuinte (CAC) da Receita Federal do Brasil 

em Goiânia-GO, para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID 

- 19). 

25/3/20 

PORTARIA Nº 26, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Suspensão temporária do atendimento 

presencial no CAC da ALF/PPA como medida de 

proteção ao Coronavírus (Covid-19). 

25/3/20 

PORTARIA Nº 27, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Alteração temporária do horário de 

atendimento do plantão aduaneiro da ALF/PPA 

como medida de proteção ao Coronavírus 

(Covid-19). 

25/3/20 

PORTARIA Nº 190, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece regras para o atendimento no 

âmbito das unidades da 4ª Região Fiscal, 

inclusive por meio de endereço eletrônico, 

enquanto durar o estado de emergência de 

saúde pública decorrente do Novo Coronavírus 

(COVID-19). 

25/3/20 

PORTARIA Nº 191, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece regras para adoção de trabalho 

remoto e manutenção de atividades essenciais 

por unidades e servidores da 4ª Região Fiscal, 

enquanto durar o estado de emergência de 

saúde pública decorrente do Novo Coronavírus 

(COVID-19). 

25/3/20 

PORTARIA Nº 21, DE 24 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a suspensão temporária das 

atividades de atendimento presencial na Rede 

de Atendimento da Delegacia da Receita 

Federal do Brasil em Aracaju, em função da 

insuficiência de servidores e com vistas a 

reforçar os cuidados preventivos e diminuir o 

risco de contágio pelo coronavírus (SARS-CoV-

2). 

25/3/20 

PORTARIA Nº 177, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece regras para o atendimento no 

âmbito das unidades da 7ª Região Fiscal, 

inclusive por meio de endereço eletrônico, 

enquanto durar o estado de emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus 

(Covid-19). 

25/3/20 

PORTARIA Nº 32, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o expediente no período de 

emergência em saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19) no âmbito da Delegacia da Receita 

Federal do Brasil no Rio de Janeiro. 

25/3/20 

PORTARIA Nº 35, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Determina a suspensão do atendimento 

presencial do Centro de Atendimento ao 

Contribuinte da Alfândega do Aeroporto 

Internacional de São Paulo/Guarulhos em razão 

da necessidade do enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

25/3/20 

PORTARIA Nº 33, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina os procedimentos emergenciais 

relacionados ao agendamento de 

posicionamento de cargas nos recintos 

alfandegados e à verificação remota de 

mercadorias por meio de imagens, na 

importação, na exportação e nas remessas 

expressas, enquanto durarem as medidas de 

enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19. 

25/3/20 

PORTARIA Nº 36, DE 24 

DE MARÇO DE 2020 

Autoriza o registro de Declaração de 

Importação, antes da descarga da mercadoria, 

nos recintos jurisdicionados por esta Alfândega, 

para mercadorias listadas no anexo II da 

Instrução Normativa SRF nº 680, 

de 2 de outubro de 2006, enquanto durarem as 

medidas de enfrentamento ao Coronavírus - 

Covid 19. 

25/3/20 

PORTARIA Nº 47, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina o atendimento presencial 

emergencial na unidade de atendimento da 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em São 

José dos Campos/SP. 

25/3/20 

PORTARIA Nº 48, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina o atendimento presencial 

emergencial na unidade de atendimento da 

IRF/SSO, jurisdicionada a esta Delegacia da 

Receita Federal do Brasil em São José dos 

Campos/SP. 

25/3/20 
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PORTARIA Nº 49, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina o atendimento presencial 

emergencial na unidade de atendimento 

ARF/Jacareí, jurisdicionada a esta Delegacia da 

Receita Federal do Brasil em São José dos 

Campos/SP. 

25/3/20 

PORTARIA Nº 50, DE 24 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina o atendimento presencial 

emergencial na unidade de atendimento 

ARF/Mogi das Cruzes, jurisdicionada a esta 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em São 

José dos Campos/SP. 

25/3/20 

PORTARIA Nº 41, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece, em caráter temporário, que seja 

suspenso o uso de controle de acesso 

biométrico nos recintos aduaneiros 

urisdicionados pela Alfândega da Receita 

Federal do Brasil no Porto de Itajaí. 

25/3/20 

PORTARIA CONJUNTA Nº 

555, DE 23 DE MARÇO 

DE 2020 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de 

validade das Certidões Negativas de Débitos 

relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União (CND) e Certidões 

Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos 

relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União (CPEND), em decorrência 

da pandemia relacionada ao coronavírus 

(COVID-19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 145, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece regras para o atendimento no 

âmbito das unidades da 3ª Região Fiscal, 

inclusive por meio de endereço eletrônico, 

enquanto durar o estado de emergência de 

saúde pública decorrente do Novo Coronavírus 

(COVID-19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 146, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

As atividades da Receita Federal do Brasil, 

essenciais nos termos do Decreto 10.282, de 20 

de março de 2020, no âmbito das unidades da 

3ª Região Fiscal, poderão ser executadas por 

meio de trabalho remoto, se houver viabilidade 

operacional e conforme decisão do titular de 

cada unidade, enquanto perdurarem as 

condições de emergência de saúde pública, que 

exigem medidas para mitigar os riscos de 

transmissibilidade da COVID-19. 

24/3/20 

PORTARIA Nº 71, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina o atendimento ao contribuinte no 

âmbito das unidades da Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil na 5ª Região Fiscal 

para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 23, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

O Delegado da Receita Federal do Brasil em 

Feira de Santana (BA), considerando a Instrução 

Normativa RFB nº 21, de 16 de março de 2020, 

que estabelece medidas de proteção para 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

novo coronavírus (COVID19) resolve: suspender 

por 15 (quinze) dias, a partir de 23 de março de 

2020, o atendimento ao contribuinte da 

Agência da Receita Federal do Brasil em 

Serrinha, prorrogável conforme determinações 

legais que venham a ser publicadas pelas 

autoridades públicas da União, do Estado Bahia 

e/ou do Município de Serrinha. 

24/3/20 

PORTARIA Nº 24, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

O Delegado da Receita Federal do Brasil em 

Feira de Santana (BA), considerando a Instrução 

Normativa RFB nº 21, de 16 de março de 2020, 

que estabelece medidas de proteção para 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

novo coronavírus (COVID19), resolve: 

Suspender por 15 (quinze) dias, a partir do dia 

23 de março de 2020, o atendimento ao 

contribuinte da Agência da Receita Federal do 

Brasil em Santo Antônio de Jesus, prorrogável 

conforme determinações legais que venham a 

ser publicadas pelas autoridades públicas da 

União, do Estado Bahia e/ou do Município de 

Santo Antônio de Jesus. 

24/3/20 

PORTARIA Nº 25, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Suspende o Atendimento da Agência da Receita 

Federal do Brasil Em Itaberaba-BA em razão do 

disposto na Instrução Normativa RFB nº 19, de 

12 de março de 2020, que estabelecem 

medidas de proteção para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus 

(COVID19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 26, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Suspende o atendimento da Agência da Receita 

Federal do Brasil em Ribeira do Pombal-BA, em 

razão do disposto na Instrução Normativa RFB 

nº 19, de 12 de março de 2020, que 

estabelecem medidas de proteção para 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

novo coronavírus (COVID19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 28, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Suspende o atendimento no Centro de 

Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da 

Receita Federal do Brasil em Feira de Santana-

BA, em razão do disposto na Instrução 

Normativa RFB nº 19, de 12 de março de 2020, 

que estabelecem medidas de proteção para 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

novo coronavírus (COVID19). 

24/3/20 
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PORTARIA Nº 11, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas quanto ao funcionamento 

das unidades de atendimento no âmbito da 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em 

Contagem/MG - Centro de Atendimento ao 

Contribuinte (CAC) - e Agência da Receita 

Federal do Brasil em Betim/MG - em caráter 

excepcional, considerando o estado de 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus 

(Codiv-19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 2, DE 23 DE 

MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na 

Delegacia da Receita Federal em Governador 

Valadares/MG, Agência da Receita Federal do 

Brasil em Almenara/MG, Agência da Receita 

Federal em Caratinga/MG Agência da Receita 

Federal do Brasil em Manhuaçu/MG e Agência 

da Receita Federal do Brasil em Teófilo 

Otoni/MG, para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 8, DE 20 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende, a partir de 23 de março de 2020, o 

atendimento presencial ao público externo 

prestado pelo Centro de Atendimento ao 

Contribuinte (CAC) em Juiz de Fora, e pelas 

Agências da Receita Federal do Brasil em 

Barbacena, Muriaé, Ubá e São João Del Rei, e 

também pelos Postos de Atendimento em 

Viçosa e Ponte Nova, em Minas Gerais, em 

razão da insuficiência de servidores fora do 

grupo de risco referentes ao coranavírus 

(COVID-19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 17, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete 

Lagoas/MG - Centro de Atendimento ao 

Contribuinte (CAC) e nas Agências da Receita 

Federal do Brasil em Lagoa Santa/MG, 

Curvelo/MG, Diamantina/MG e Paracatu/MG - 

em caráter excepcional, para o enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus 

(COVID-19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 1, DE 20 DE 

MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na 

Delegacia da Receita Federal em Varginha, 

Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC, 

para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 2, DE 20 DE 

MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na 

Delegacia da Receita Federal em Varginha, 

Agência da Receita Federal em Alfenas/MG, 

para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 3, DE 20 DE 

MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na 

Delegacia da Receita Federal em Varginha, 

Agência da Receita Federal em Itajubá/MG, 

para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 4, DE 20 DE 

MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na 

Delegacia da Receita Federal em Varginha, 

Agência da Receita Federal em Lavras/MG, para 

o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 5, DE 20 DE 

MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte na 

Delegacia da Receita Federal em Varginha, 

Agência da Receita Federal em Pouso 

Alegre/MG, para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 1.501, DE 

20 DE MARÇO DE 2020 

Suspende as atividades de atendimento 

presencial do Centro de Atendimento ao 

Contribuinte (CAC) da Alfândega da Receita 

Federal do Brasil em São Paulo, em razão da 

situação de saúde pública decorrente do 

coronavírus COVID-19. 

24/3/20 

PORTARIA Nº 10, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina o atendimento ao contribuinte na 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru 

e em suas unidades jurisdicionais para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

coronavírus(COVID-19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 9, DE 20 DE 

MARÇO DE 2020 

Determina a suspensão temporária do 

funcionamento da Agência da Receita Federal 

do Brasil em Barretos-SP, enquanto perdurar a 

crise emergencial de saúde pública 

internacional causada pelo coronavírus (Covid-

19), uma vez que não há servidores fora do 

grupo de risco a que se refere o art. 4º da 

Instrução Normativa nº 19/2020 da Secretaria 

de Gestão e Desempenho de Pessoal do 

Ministério da Economia, impossibilitando assim 

o regular exercício das atividades de 

atendimento presencial naquela unidade. 

24/3/20 

PORTARIA N° 2, DE 19 DE 

MARÇO DE 2020 

Altera a Portaria IRF/SLS nº 05, de 17 de 

outubro de 2018, que estabeleceu rotinas 

operacionais para a descarga direta e o 

23/3/20 
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despacho aduaneiro de importação de 

mercadoria a granel transportada em veículo 

procedente do exterior. 

PORTARIA Nº 135, DE 19 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina o atendimento ao contribuinte nas 

unidades da Secretaria Especial da Receita 

Federal do Brasil, no âmbito da 6ª Região Fiscal, 

para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

23/3/20 

PORTARIA Nº 547, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Reconhece a oportunidade e a conveniência 

das medidas de gestão de que trata o art. 2º da 

Portaria ME nº 96, de 17 de março de 2020, 

objetivando a proteção e a contenção de 

contágio do coronavírus (COVID-19), no âmbito 

da Secretaria Especial da Receita Federal do 

Brasil. 

23/3/20 

PORTARIA Nº 543, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece, em caráter temporário, regras para 

o atendimento presencial nas unidades de 

atendimento, e suspende o prazo para prática 

de atos processuais e os procedimentos 

administrativos que especifica, no âmbito da 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

(RFB), como medida de proteção para 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus (Covid-19). 

23/3/20 

PORTARIA Nº 333, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina o atendimento ao contribuinte no 

âmbito das unidades da Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil na 8ª Região Fiscal 

para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

20/3/20 

PORTARIA Nº 133, DE 17 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece horário de atendimento presencial 

nas unidades jurisdicionadas à 2ª Região Fiscal, 

para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

19/3/20 

PORTARIA Nº 145, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Disciplina excepcionalmente o atendimento ao 

contribuinte e o agendamento de senhas no 

âmbito das unidades jurisdicionadas da 1ª 

Região Fiscal, para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

19/3/20 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 1.927, DE 17 DE 

MARÇO DE 2020 

Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 

de outubro de 2006, que disciplina o despacho 

aduaneiro de importação. 

18/3/20 

Secretaria Especial de 

Comércio Exterior e 

Assuntos Internacionais 

PORTARIA Nº 21, DE 30 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre as notificações e comunicações às 

partes interessadas no âmbito de processos de 

defesa comercial previstos nos Decretos nº 

8.058, de 26 de julho de 2013, nº 1.751, de 19 

de dezembro de 1995, e nº 1.488, de 11 de 

maio de 1995, e nos acordos comerciais em 

vigor no Brasil. 

31/3/20 

PORTARIA Nº 16, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Altera a Portaria nº 19, de 2 julho de 2019, que 

dispõe sobre a emissão de licenças, 

autorizações, certificados e outros documentos 

públicos de exportação por meio do Portal 

Único de Comércio Exterior do Sistema 

Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, 

para estabelecer a Licença Especial de 

Exportação de Produtos para o Combate do 

Covid-19. 

19/3/20 

Secretaria Especial de 

Desburocratização, 

Gestão e Governo Digital 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 29, DE 1º DE ABRIL DE 

2020 

Dispõe acerca da utilização de recursos do 

Cofinanciamento Federal no atendimento às 

demandas emergenciais de enfrentamento ao 

Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social. 

3/4/20 

DESPACHO DE 30 DE 

MARÇO DE 2020 

Implementação de medidas de gestão 

objetivando de proteção e contenção de 

contágio do coronavírus (COVID-19), enquanto 

perdurar o estado de emergência de saúde 

pública. 

31/3/20 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 27, DE 25 DE MARÇO 

DE 2020 

Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de 

março de 2020, que 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 internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

26/3/20 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 28, DE 25 DE MARÇO 

DE 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 públicos que executam suas 

atividades remotamente ou que estejam 

afastados de suas atividades presenciais, nos 

termos da Instrução Normativa nº 19, de 12 de 

março de 2020, e dá outras providências. 

26/3/20 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 22, DE 17 DE MARÇO 

DE 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 internacional 

decorrente do COVID-19, relacionadas ao 

processo de recadastramento de aposentados, 

pensionistas e anistiados políticos civis. 

18/3/20 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-135-de-19-de-marco-de-2020-249247366
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 21, DE 16 DE MARÇO 

DE 2020 

Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de 

março de 2020, que 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 internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

17/3/20 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 20, DE 13 DE MARÇO 

DE 2020 

Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de 

março de 2020, que 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 internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

13/3/20 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 19, DE 12 DE MARÇO 

DE 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 internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

13/3/20 

Secretaria Especial de 

Fazenda 

RESOLUÇÃO Nº 154, DE 3 

DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre a prorrogação de prazos de 

pagamento de tributos no âmbito do Simples 

Nacional, em razão da pandemia da Covid-19. 

3/4/20 

RESOLUÇÃO Nº 152, DE 

18 DE MARÇO DE 2020 

Prorroga o prazo para pagamento dos tributos 

federais no âmbito do Simples Nacional. 
18/3/20 

Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho 

PORTARIA Nº 9.471, DE 7 

DE ABRIL DE 2020 

 

Estabelece medida extraordinária e temporária 

quanto à comercialização de Equipamentos de 

Proteção Individual - EPI de proteção 

respiratória para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do 

Coronavírus (COVID-19). 

8/4/20 

PORTARIA Nº 9.348, DE 6 

DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre a prorrogação de prazos para 

envio das informações dos Regimes Próprios de 

Previdência Social dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios à Secretaria Especial 

de Previdência e Trabalho e sobre os prazos 

relativos ao Processo Administrativo 

Previdenciário - PAP e às notificações emitidas 

em auditorias diretas e indiretas realizadas 

nesses regimes. 

7/4/20 

PORTARIA CONJUNTA Nº 

7.806, DE 18 DE MARÇO 

DE 2020 

Estabelece medidas quanto ao funcionamento 

das unidades de atendimento da Secretaria de 

Trabalho, em caráter excepcional, em razão da 

pandemia de COVID-19. (Processo nº 

19955.100318/2020-91). 

20/3/20 

PORTARIA Nº 8.024, DE 

19 DE MARÇO 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). (Processo nº 

10128.106029/2020-73). 

20/3/20 

Superintendência de 

Seguros Privados 

INSTRUÇÃO Nº 111, DE 

18 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 

(COVID-19) no âmbito da SUSEP. 

20/3/20 

Superintendência 

Nacional de Previdência 

Complementar 

INSTRUÇÃO Nº 23, DE 30 

DE MARÇO DE 2020 

Prorrogar a entrega de todas as obrigações das 

EFPC relativas ao envio de documentos e 

informações previstos para os meses de março 

e abril de 2020. 

1/4/20 

Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial 

PORTARIA INPI Nº 120, 

DE 16 DE MARÇO DE 

2020 

Define a suspensão de prazos em razão de 

medidas administrativas de prevenção à 

infecção e à propagação do COVID-19 no 

âmbito do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial – INPI. 

17/3/20 

Controladoria-Geral 

da União 
Secretaria Executiva 

PORTARIA N° 847, DE 1º 

DE ABRIL DE 2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) a 

serem adotadas no âmbito da Controladoria-

Geral da União, no que se refere aos 

prestadores de serviços terceirizados. 

2/4/20 

Ministério da 

Educação 

Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 376, DE 3 

DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre as aulas nos cursos de educação 

profissional técnica de nível médio, enquanto 

durar a situação de pandemia do novo 

coronavírus - Covid-19. 

6/4/20 

PORTARIA Nº 374, DE 3 

DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre a antecipação da colação de grau 

para os alunos dos cursos de Medicina, 

Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, 

exclusivamente para atuação nas ações de 

combate à pandemia do novo coronavírus - 

Covid-19. 

6/4/20 

PORTARIA Nº 356, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a atuação dos alunos dos cursos 

da área de saúde no combate à pandemia do 

COVID-19 (coronavírus). 

20/3/20 

PORTARIA Nº 343, DE 17 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais 

enquanto durar a situação de pandemia do 

Novo Coronavírus - COVID-19. 

18/3/20 

PORTARIA Nº 342, DE 17 

DE MARÇO DE 2020 

Delega competência ao Secretário-Executivo 

para adoção de medidas previstas na Instrução 

Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, 

alterada pela Instrução Normativa nº 21, de 16 

de março de 2020. 

18/3/20 

Universidade Federal do 

Delta do Parnaíba 

ATO Nº 21, DE 2 DE 

ABRIL DE 2020 

Adotar a suspensão, por prazo indeterminado, 

do Calendário Acadêmico de 2020/1 e 2020/2, 

aprovado por meio da Resolução Nº 150/2019 - 

CEPEX/UFPI, conforme Resolução Nº 

015/2020/CONSUN/UFPI; 

3/4/20 
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Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato 

Grosso 

PORTARIA Nº 699, DE 19 

DE MARÇO DE 2020 

Devido à declaração de emergência em Saúde 

Pública de importância internacional pela 

Organização Mundial de Saúde referente ao 

coronavírus (COVID-19), prorroga-se, por mais 

90 (noventa) dias, o mandato dos atuais 

membros do Conselho Superior, a contar de 23 

de abril de 2020. 

24/3/20 

Fundação Universidade 

do Amazonas 

PORTARIA Nº 703, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

Fica instituída, excepcional e temporariamente, 

como medida geral de prevenção, cautela e 

redução da transmissibilidade do novo 

Coronavírus (COVID-19), o trabalho remoto em 

toda a Universidade Federal do Amazonas, com 

exceção das atividades essenciais. 

2/4/20 

Universidade Federal de 

Minas Gerais 

PORTARIA Nº 1952, DE 

23 DE MARÇO DE 2019 

Suspensão de Editais de Concursos Públicos e 

Processos Seletivos para Docente. 
27/3/20 

Secretaria de Educação 

Profissional e 

Tecnológica 

PORTARIA Nº 239, DE 26 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a prorrogação de prazos de que 

trata a Portaria SETEC nº 62, de 24 de janeiro 

de 2020. 

31/3/20 

Secretaria de Regulação 

e Supervisão da 

Educação Superior 

PORTARIA Nº 75, DE 27 

DE MARÇO DE 2020 

Altera a Portaria nº 208, de 6 de fevereiro de 

2020, que estabelece o calendário anual de 

abertura do protocolo de ingresso de processos 

regulatórios no Sistema e-MEC em 2020, tendo 

em vista a situação de pandemia do coronavírus 

- COVID-19. 

30/3/20 

Secretaria Executiva 

PORTARIA Nº 534, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) 

a serem adotadas no âmbito do Ministério da 

Educação, no que se refere aos prestadores de 

serviços terceirizados. 

23/3/20 

PORTARIA Nº 491, DE 19 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) 

no âmbito do Ministério da Educação. 

19/3/20 

Ministério da 

Infraestrutura 

Agência Nacional de 

Aviação Civil 

PORTARIA Nº 964, DE 6 

DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre a substituição excepcional de 

aulas presenciais por aulas em meios digitais 

em razão da pandemia COVID-19, para 

empresas de transporte aéreo certificadas para 

operação segundo o RBAC nº 135. 

8/4/20 

PORTARIA Nº 864, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a substituição excepcional de 

aulas presenciais por aulas em meios digitais 

em razão da pandemia COVID-19. 

27/3/20 

PORTARIA Nº 865, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o fechamento das salas de prova 

para exames de verificação de conhecimentos 

teóricos pela ANAC e suspensão do 

agendamento destes exames pelo período que 

especifica. 

27/3/20 

DECISÃO Nº 43, DE 17 DE 

MARÇO DE 2020 

Prorroga a validade de certificações de 

profissionais previstas no RBAC nº 110, RBAC nº 

153 e na Resolução ANAC nº 279 e isenta a 

realização de reuniões ordinárias de Comissão 

de Segurança Aeroportuária (CSA), bem como 

estende o prazo para realização das atividades 

de controle de qualidade AVSEC por parte dos 

operadores previstas nos RBAC nº 107 e RBAC 

nº 108. 

18/3/20 

DECISÃO Nº 42, DE 17 DE 

MARÇO DE 2020 

Prorroga a validade de habilitações, 

certificados, autorizações, averbações, 

credenciamentos, treinamentos e exames. 

18/3/20 

Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários 

RESOLUÇÃO Nº 7.660, 

DE 6 DE ABRIL DE 2020 

Suspende os prazos pontualmente previstos na 

Resolução Normativa-ANTAQ nº 32/2019, na 

Resolução Normativa-ANTAQ nº 29/2019, na 

Resolução Normativa-ANTAQ nº 28/2019 e na 

Resolução ANTAQ nº 3.274/2014, bem como 

aqueles relacionados à Contabilidade 

Regulatória das Administrações Portuárias. 

7/4/20 

RESOLUÇÃO Nº 7.658, 

DE 2 DE ABRIL DE 2020 

As deliberações da Diretoria Colegiada poderão 

ocorrer por videoconferência, enquanto vigente 

a situação de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN). 

3/4/20 

RESOLUÇÃO Nº 7.648, DE 

25 DE MARÇO DE 2020 

As deliberações da Diretoria Colegiada dar-se-

ão em ambiente virtual, por meio do Sistema 

Eletrônico de Informações - SEI, enquanto 

vigente a situação de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN). 

26/3/20 

RESOLUÇÃO Nº 7.644, DE 

23 DE MARÇO DE 2020 

Esclarece, tendo em vista o atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, as 

competências para medidas de enfrentamento 

da emergência de saúde pública no âmbito do 

transporte aquaviário de passageiros em razão 

da epidemia do coronavírus (COVID-19). 

25/3/20 

RESOLUÇÃO Nº 7.636, DE 

20 DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas em resposta à emergência 

de saúde pública no âmbito do transporte 

aquaviário de passageiros e nas instalações 

portuárias em razão da epidemia do 

coronavírus (COVID-19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 80, DE 19 

DE MARÇO DE 2020 

Esta portaria dispõe sobre medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo coronavírus 

(COVID-19) na Agência Nacional dos 

Transportes Aquaviários - Antaq. 

20/3/20 

Agência Nacional de 

Transportes Terrestres 

PORTARIA Nº 102, DE 30 

DE MARÇO DE 2020 

Suspende a vigência da Portaria SUROC nº 19, 

de 20 de janeiro de 2020. Até ulterior 

publicação de ato normativo que tenha o 

objetivo de definir e disponibilizar o 

detalhamento dos procedimentos para 

cadastramento da Operação de Transporte e 

correspondente geração do Código 

Identificador da Operação de Transporte - CIOT, 

os regulados pela Resolução ANTT nº 5.862, de 

3/4/20 
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2019, deverão utilizar a versão e a regras do 

sistema informatizado atualmente 

disponibilizado pela ANTT. 

RESOLUÇÃO Nº 7.653, DE 

31 DE MARÇO DE 2020 

Revisa e consolida as medidas em resposta à 

emergência de saúde pública no âmbito do 

transporte aquaviário e das instalações 

portuárias em razão da epidemia do 

coronavírus (COVID-19). 

2/4/20 

RESOLUÇÃO Nº 5.879, DE 

26 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a flexibilização de prazos para 

cumprimento de obrigações contratuais e 

regulatórias, em razão da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus, no âmbito da 

infraestrutura e serviço de transporte 

ferroviário de cargas e do transporte rodoviário 

de cargas e de passageiros, e dá outras 

providências. 

27/3/20 

PORTARIA Nº 117, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 

Ficam suspensas, pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, em caráter temporário e excepcional, as 

atividades de fiscalização de peso nas rodovias 

federais sob a circunscrição da ANTT. 

26/3/20 

Comissão Nacional das 

Autoridades nos Portos 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 

Emite orientação aos órgãos e entidades 

públicos nos portos organizados e instalações 

portuárias sobre a atuação na área de 

segurança e vigilância sanitária, em virtude da 

pandemia de Coronavírus (COVID-19). 

26/3/20 

Conselho Nacional de 

Trânsito 

DELIBERAÇÃO Nº 186, DE 

26 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o procedimento de expedição das 

notificações de autuação e de penalidade, 

enquanto perdurar a interrupção dos prazos 

mencionados na Deliberação CONTRAN nº 185, 

de 19 de março de 2020. 

27/3/20 

DELIBERAÇÃO Nº 187, DE 

26 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a suspensão do prazo de licença 

para funcionamento de Instituição Técnica 

Licenciada (ITL). 

27/3/20 

Gabinete do Ministro 
PORTARIA Nº 24, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas no Ministério da 

Infraestrutura, em caráter excepcional, para 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

Coronavírus (COVID-19). 

24/3/20 

Secretaria Nacional de 

Transportes Terrestres 

PORTARIA Nº 798, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

Altera prazos previstos na Portaria DENATRAN 

nº 374, de 04 de fevereiro de 2020, que 

estabelece os requisitos e os procedimentos a 

serem observados para fins de adesão ao 

programa de rotulagem veicular de segurança. 

1/4/20 

Ministério da Justiça 

e Segurança Pública 

Departamento 

Penitenciário Nacional 

PORTARIA Nº 5, DE 16 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende as visitas, os atendimentos de 

advogados, as atividades educacionais, de 

trabalho, as assistências religiosas e as escoltas 

realizadas nas Penitenciárias Federais do 

Sistema Penitenciário Federal do Departamento 

Penitenciário Nacional como forma de 

prevenção, controle e contenção de riscos do 

Novo Coronavírus. 

24/3/20 

PORTARIA Nº 4, DE 15 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende as visitas sociais, atendimentos de 

advogados e as escoltas dos presos custodiados 

nas Penitenciárias Federais do Sistema 

Penitenciário Federal do Departamento 

Penitenciário Nacional como forma de 

prevenção, controle e contenção de riscos do 

Novo Coronavírus. 

17/3/20 

Fundação Nacional do 

Índio 

PORTARIA Nº 413, DE 13 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção 

à infecção e propagação do novo Coronavírus 

(COVID-19) no âmbito da Fundação Nacional do 

Índio - FUNAI. 

19/3/20 

PORTARIA Nº 419, DE 17 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção 

à infecção e propagação do novo Coronavírus 

(COVID-19) no âmbito da Fundação Nacional do 

Índio - FUNAI. 

19/3/20 

Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 8, DE 2 DE 

ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e 

temporária de entrada no País de estrangeiros 

provenientes dos países que relaciona, 

conforme recomendação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

2/4/20 

PORTARIA Nº 156, DE 1º 

DE ABRIL DE 2020 

Suspende, temporária e excepcionalmente, o 

tempo máximo para o contato direto com o 

atendente no Serviço de Atendimento ao 

Consumidor - SAC, previsto na Portaria nº 

2.014, de 13 de outubro de 2008, do Ministério 

da Justiça. 

2/4/20 

PORTARIA Nº 151, DE 30 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o emprego da Força Nacional de 

Segurança Pública em apoio ao Ministério da 

Saúde em todo território nacional. 

30/3/20 

PORTARIA Nº 149, DE 27 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre restrição excepcional e 

temporária de entrada no País de estrangeiros, 

conforme recomendação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

27/3/20 

PORTARIA Nº 143, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a possibilidade de reformulação e 

revisão de planos de aplicação dos recursos 

associados aos programas previstos no § 2º do 

art. 3º A da Lei Complementar nº 79, de 1994, 

como medida excepcional para enfrentamento 

à pandemia do coronavírus (COVID-19) no 

sistema prisional brasileiro. 

26/3/20 

PORTARIA Nº 132, DE 22 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas de proteção para 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19) e exercício de 

atividades por servidores, empregados públicos 

24/3/20 
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e estagiários do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, em caráter excepcional, 

delega competências ao Secretário-Executivo 

do Ministério da Justiça e Segurança Pública e 

autoriza a adoção de atos de gestão de que 

trata a Instrução Normativa nº 19, de 12 de 

março de 2020, da Secretaria de Gestão e 

Desempenho de Pessoal do Ministério da 

Economia. 

PORTARIA Nº 138, DE 23, 

DE MARÇO DE 2020 

Autoriza a utilização excepcional dos recursos 

do Fundo Nacional de Segurança Pública 

repassados no exercício de 2019, na forma da 

Portaria nº 793, de 24 de outubro de 2019, 

para ações de segurança pública e defesa social 

necessárias ao combate emergencial dos 

efeitos decorrentes da pandemia do 

coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 

24/3/20 

PORTARIA Nº 135, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece padrões mínimos de conduta a 

serem adotados em âmbito prisional visando a 

prevenção da disseminação do COVID-19. 

18/3/20 

PORTARIA 

INTERMINISTERIAL Nº 7, 

DE 18 DE MARÇO DE 

2020 

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 

emergência de saúde pública previstas na Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito 

do Sistema Prisional. 

18/3/20 

PORTARIA Nº 125, DE 16 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas quanto ao exercício de 

atividades por servidores do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, em caráter 

excepcional, em razão da pandemia de COVID-

19. 

17/3/20 

PORTARIA 

INTERMINISTERIAL Nº 5, 

DE 17 DE MARÇO DE 

2020 

Dispõe sobre a compulsoriedade das medidas 

de enfrentamento da emergência de saúde 

pública previstas na Lei nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020. 

17/3/20 

Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica 

DESPACHO Nº 318, DE 26 

DE MARÇO DE 2020 

Considerando as medidas restritivas de 

circulação e de realização de eventos 

presenciais que possam representar riscos à 

saúde pública, decorrentes da epidemia do 

novo coronavírus (Covid-19), decido pelo 

adiamento das oitivas das testemunhas. 

27/3/20 

Polícia Federal 

PORTARIA Nº 14327481, 

DE 31 DE MARÇO DE 

2020 

Estabelece normas e procedimentos para 

suspensão de processos punitivos nas áreas de 

controle de segurança privada, bem como 

prorrogação de processos autorizativos no 

âmbito das áreas afetas à Coordenação-Geral 

de Controle de Serviços e Produtos. 

1/4/20 

Polícia Rodoviária Federal 
PORTARIA Nº 45, DE 3 DE 

ABRIL DE 2020 

Altera o Anexo I da Portaria nº 

126/2019/DIROP, de 18 de dezembro de 2019, 

que dispõe sobre a restrição do trânsito de 

Veículos e Combinações de Veículos excedentes 

em peso e ou dimensões aos limites máximos 

estabelecidos pela Resolução nº 210/2006, do 

Conselho Nacional de Trânsito e suas 

alterações, passíveis ou não da concessão de 

Autorização Especial de Trânsito - AET ou 

Autorização Específica - AE, em rodovias 

federais, nos períodos dos feriados previstos 

para o ano de 2020. 

6/4/20 

Secretaria Nacional de 

Justiça 

PORTARIA Nº 1, DE 25 DE 

MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a suspensão dos prazos 

processuais nos processos administrativos de 

competência do Departamento de Migrações. 

27/3/20 

PORTARIA Nº 2, DE 20 DE 

MARÇO  

Dispõe sobre a suspensão dos atendimentos 

presenciais, dos prazos processuais e das 

reuniões do Comitê Nacional para os 

Refugiados, de que trata a Lei nº 9.474, de 22 

de julho de 1997. 

25/3/20 

Ministério da Mulher, 

da Família e dos 

Direitos Humanos 

Secretaria Nacional de 

Promoção e Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa 

RESOLUÇÃO Nº 52, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre as deliberações aprovadas na 

Reunião Extraordinária do Conselho Nacional 

dos Direitos da Pessoa Idosa. 

1/4/20 

Gabinete do Ministro 
PORTARIA Nº 683, DE 19 

DE MARÇO DE 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). 

20/3/20 

Ministério da Saúde 

Agência Nacional de 

Saúde Suplementar 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 

- RN Nº 453, DE 12 DE 

MARÇO DE 2020 

Altera a Resolução Normativa - RN nº 428, de 

07 de novembro de 2020, que dispõe sobre o 

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no 

âmbito da Saúde Suplementar, para 

regulamentar a cobertura obrigatória e a 

utilização de testes diagnósticos para infecção 

pelo Coronavírus. 

13/3/20 

Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 

366, DE 2 DE ABRIL DE 

2020 

Dispõe sobre a importação de produtos para 

diagnóstico in vitro de Coronavírus durante a 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Novo Coronavírus. 

2/4/20 

RESOLUÇÃO DE 

DIRETORIA COLEGIADA - 

RDC Nº 364, DE 1º DE 

ABRIL DE 2020 

Suspende os efeitos da Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC nº 302, de 13 de outubro de 

2005, em caráter temporário e excepcional, 

para os Laboratórios Federais de Defesa 

Agropecuária (LFDA) que irão realizar análises 

para o diagnóstico da COVID-19. 

1/4/20 

DESPACHO Nº 44, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

roposta de extensão temporária das 

quantidades máximas de medicamentos 

sujeitos a controle especial permitidas em 

Notificações de Receita e Receitas de Controle 

Especial e, permite, temporariamente, a 

entrega remota definida por programa de 

governo e a entrega em domicílio de 

1/4/20 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-138-de-23-de-marco-de-2020-249439974
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-138-de-23-de-marco-de-2020-249439974
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-135-de-18-de-marco-de-2020-248641860
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-135-de-18-de-marco-de-2020-248641860
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-7-de-18-de-marco-de-2020-248641861
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-7-de-18-de-marco-de-2020-248641861
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-7-de-18-de-marco-de-2020-248641861
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-7-de-18-de-marco-de-2020-248641861
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-125-de-16-de-marco-de-2020-248328399
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-125-de-16-de-marco-de-2020-248328399
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-5-de-17-de-marco-de-2020-248410549
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-5-de-17-de-marco-de-2020-248410549
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-5-de-17-de-marco-de-2020-248410549
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-5-de-17-de-marco-de-2020-248410549
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-318-de-26-de-marco-de-2020-249995462
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-318-de-26-de-marco-de-2020-249995462
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-14327481-de-31-de-marco-de-2020-250634912
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-14327481-de-31-de-marco-de-2020-250634912
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-14327481-de-31-de-marco-de-2020-250634912
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-45-de-3-de-abril-de-2020-251282725
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-45-de-3-de-abril-de-2020-251282725
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1-de-25-de-marco-de-2020-250058054
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1-de-25-de-marco-de-2020-250058054
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2-de-20-de-marco-de-2020-249674366
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2-de-20-de-marco-de-2020-249674366
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-52-de-31-de-marco-de-2020-250639262
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-52-de-31-de-marco-de-2020-250639262
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-683-de-19-de-marco-de-2020-249027118
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-683-de-19-de-marco-de-2020-249027118
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-rn-n-453-de-12-de-marco-de-2020-247799935
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-rn-n-453-de-12-de-marco-de-2020-247799935
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-rn-n-453-de-12-de-marco-de-2020-247799935
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-366-de-2-de-abril-de-2020-250915960
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-366-de-2-de-abril-de-2020-250915960
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-366-de-2-de-abril-de-2020-250915960
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-364-de-1-de-abril-de-2020-250711250
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-364-de-1-de-abril-de-2020-250711250
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-364-de-1-de-abril-de-2020-250711250
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-364-de-1-de-abril-de-2020-250711250
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-44-de-31-de-marco-de-2020-250639223
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-44-de-31-de-marco-de-2020-250639223


medicamentos sujeitos a controle especial, em 

virtude da emergência de saúde pública 

internacional relacionada ao SARS-CoV-2. 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 

347, DE 17 DE MARÇO 

DE 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. 

31/3/20 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 

356, DE 23 DE MARÇO 

DE 2020 (*) 

Dispõe, de forma extraordinária e temporária, 

sobre os requisitos para a fabricação, 

importação e aquisição de dispositivos médicos 

identificados como prioritários para uso em 

serviços de saúde, em virtude da emergência de 

saúde pública internacional relacionada ao 

SARS-CoV-2. 

31/3/20 

PORTARIA Nº 19, DE 27 

DE MARÇO DE 2020 

Suspende os trabalhos da Comissão de 

Processo Administrativo de Responsabilização - 

PAR, instaurada nos autos de nº 

25351.069722/2020-81, com fundamento no 

Art. 6°-C, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, incluído pela Medida Provisória nº 928, 

de 23 de março de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente da COVID-19 responsável pelo surto 

de 2019. 

30/3/20 

RESOLUÇÃO-RE Nº 922, 

DE 27 DE MARÇO DE 

2020 

Deferir petições relacionadas à Gerência-Geral 

de Medicamentos, conforme anexo. 

ANEXO 

NOME DA EMPRESA: EMS S/A CNPJ: 

57.507.378/0003-65. 

MEDICAMENTO EXPERIMENTAL: Sulfato de 

hidroxicloroquina / Azitromicina di-hidratada. 

NÚMERO DE PROCESSO: 25351.220424/2020-

91 EXPEDIENTE: 0910854/20-8. 

ASSUNTO DE PETIÇÃO: 10750 - ENSAIOS 

CLÍNICOS - Anuência em processo do Dossiê de 

Desenvolvimento Clínico de Medicamento 

(DDCM) – Sintético. 

27/3/20 

RESOLUÇÃO-RE Nº 861, 

DE 25 DE MARÇO DE 

2020 

Deferir as petições relacionadas à Gerência-

Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, 

com validade de 1(um) ano em atenção ao art. 

12 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 

348, de 17 de março de 2020 e ao art. 10 da 

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 349, 

de 19 de março de 2020, na conformidade da 

relação anexa. 

26/3/20 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 

357, DE 24 DE MARÇO 

DE 2020 

Estende, temporariamente, as quantidades 

máximas de medicamentos sujeitos a controle 

especial permitidas em Notificações de Receita 

e Receitas de Controle Especial e permite, 

temporariamente, a entrega remota definida 

por programa público específico e a entrega em 

domicílio de medicamentos sujeitos a controle 

especial, em virtude da Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII) 

relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

24/3/20 

RESOLUÇÃO DE 

DIRETORIA COLEGIADA - 

RDC Nº 358, DE 24 DE 

MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre os requisitos sanitários para a 

importação realizada por pessoa física pela 

modalidade de remessa postal, remessa 

expressa e bagagem acompanhada durante a 

pandemia do Novo Coronavírus. 

24/3/20 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 

355, DE 23 DE MARÇO 

DE 2020 

Dispõe sobre a suspensão dos prazos 

processuais afetos aos requerimentos de atos 

públicos de liberação de responsabilidade da 

Anvisa em virtude da emergência de saúde 

pública internacional relacionada ao SARS-CoV-

2. 

23/3/20 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 

356, DE 23 DE MARÇO 

DE 2020 

Dispõe, de forma extraordinária e temporária, 

sobre os requisitos para a fabricação, 

importação e aquisição de dispositivos médicos 

identificados como prioritários para uso em 

serviços de saúde, em virtude da emergência de 

saúde pública internacional relacionada ao 

SARS-CoV-2. 

23/3/20 

PORTARIA N° 309, DE 21 

DE MARÇO DE 2020 

Instituir Força-Tarefa no âmbito da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária para atuação 

nas medidas de controle e contenção do 

COVID-19 nos Postos de Vigilância Sanitária 

situados nos estados do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Santa Catarina. 

21/3/20 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 

350, DE 19 DE MARÇO 

DE 2020 

Define os critérios e os procedimentos 

extraordinários e temporários para a fabricação 

e comercialização de preparações antissépticas 

ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização 

da Anvisa e dá outras providências, em virtude 

da emergência de saúde pública internacional 

relacionada ao SARS-CoV-2. 

20/3/20 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 

351, DE 20 DE MARÇO 

DE 2020 

Dispõe sobre a atualização do Anexo I (Listas de 

Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, 

Precursoras e Outras sob Controle Especial) da 

Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 

1998, e dá outras providências. 

20/3/20 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 

352, DE 20 DE MARÇO 

DE 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. 

20/3/20 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 

349, DE 19 DE MARÇO 

Define os critérios e os procedimentos 

extraordinários e temporários para tratamento 
20/3/20 
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DE 2020 de petições de regularização de equipamentos 

de proteção individual, de equipamentos 

médicos do tipo ventilador pulmonar e de 

outros dispositivos médicos identificados como 

estratégicos pela Anvisa, em virtude da 

emergência de saúde pública internacional 

decorrente do novo Coronavírus e dá outras 

providências. 

RESOLUÇÃO RDC Nº 348, 

DE 17 DE MARÇO DE 

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 

internacional decorrente do novo Coronavírus. 

18/3/20 

RESOLUÇÃO Nº 347, DE 

17 DE MARÇO DE 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. 

17/3/20 

Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde 

PORTARIA Nº 21, DE 24 

DE MARÇO DE 2020 

Prorroga o prazo de cadastro no Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de 

Saúde (SCNES), das equipes e serviços de 

Atenção Primária à Saúde credenciados pelo 

Ministério da Saúde. 

25/3/20 

Secretaria Especial de 

Saúde Indígena 

PORTARIA Nº 36, DE 1º 

DE ABRIL DE 2020 

Fica instituído o Comitê de Crise Nacional para 

planejamento, coordenação, execução, 

supervisão e monitoramento dos impactos da 

COVID-19 no âmbito da Saúde dos Povos 

Indígenas. 

2/4/20 

PORTARIA Nº 16, DE 24 

DE MARÇO DE 2020 

Fica instituído o Comitê de Crise para 

planejamento, coordenação, execução, 

supervisão e monitoramento dos Impactos da 

COVID-19 no âmbito da Saúde dos Povos 

Indígenas. 

26/3/20 

Secretaria de Atenção 

Especializada à Saúde 

PORTARIA Nº 245, DE 24 

DE MARÇO DE 2020 

Inclui procedimento na Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais (OPM) do 

Sistema Único de Saúde (SUS), para 

atendimento exclusivo de pacientes com 

diagnóstico de infecção pelo COVID-19. 

26/3/20 

Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 

561/GM/MS, DE 26 DE 

MARÇO DE 2020 (*) 

Autoriza a habilitação de leitos de Unidade de 

Terapia Intensiva Adulto e Pediátrica para 

atendimento exclusivo dos pacientes com a 

COVID-19. 

8/4/20 

PORTARIA Nº 

561/GM/MS, DE 26 DE 

MARÇO DE 2020 (*) 

Autoriza a utilização de leitos de hospitais de 

pequeno porte (HPP) para cuidados 

prolongados. 
8/4/20 

PORTARIA Nº 662, DE 1º 

DE ABRIL DE 2020 

Estabelece regras de forma excepcional -para as 

transferências de recursos do Bloco de Custeio - 

Grupo de Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC 

pelo período de 90 (noventa) dias. 

3/4/20 

PORTARIA Nº 660, DE 1º 

DE ABRIL DE 2020 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - 

UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece 

recurso do Bloco de Custeio das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção 

de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar, a ser disponibilizado ao Estado do 

Rio Grande do Sul e Município de Canoas. 

3/4/20 

PORTARIA Nº 658, DE 1º 

DE ABRIL DE 2020 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - 

UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece 

recurso do Bloco de Custeio das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção 

de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar, a ser disponibilizado ao Estado do 

Rio de Janeiro. 

3/4/20 

PORTARIA Nº 639, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a Ação Estratégica "O Brasil Conta 

Comigo - Profissionais da Saúde", voltada à 

capacitação e ao cadastramento de 

profissionais da área de saúde, para o 

enfrentamento à pandemia do coronavírus 

(COVID-19). 

2/4/20 

PORTARIA Nº 580, DE 27 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a Ação Estratégica "O Brasil Conta 

Comigo - Residentes na área de Saúde", para o 

enfrentamento à pandemia do coronavírus 

(COVID-19). 

30/3/20 

PORTARIA Nº 561, DE 26 

DE MARÇO DE 2020 

Autoriza a utilização de leitos de hospitais de 

pequeno porte para cuidados prolongados em 

atendimento dos pacientes crônicos oriundos 

de Unidade de Terapia Intensiva e leitos de 

enfermaria de hospitais de referência ao 

COVID-19. 

26/3/20 

PORTARIA Nº 568, DE 26 

DE MARÇO DE 2020 

Autoriza a habilitação de leitos de Unidade de 

Terapia Intensiva Adulto para atendimento 

exclusivo dos pacientes COVID-19. 

26/3/20 

PORTARIA Nº 545, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 

Altera a Portaria nº 488/GM/MS, de 23 de 

março de 2020, para orientar a aplicação de 

recursos oriundos de emendas parlamentares 

em medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do 

Coronavírus (COVID-19). 

26/3/20 

PORTARIA Nº 480, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser 
25/3/20 
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disponibilizado aos estados e Distrito Federal, 

destinados às ações de saúde para o 

enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 

PORTARIA Nº 515, DE 24 

DE MARÇO DE 2020 

Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

coronavírus: prorroga-se os prazos de 

qualificação de Unidade de Pronto 

Atendimento - UPA 24. 

25/3/20 

PORTARIA Nº 476, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Delega competência ao Diretor do 

Departamento de Logística em Saúde do 

Ministério da Saúde, para realizar requisição de 

medicamentos, equipamentos, imunobiológicos 

e outros insumos de interesse para saúde, 

durante a vigência da declaração de 

emergência em saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

23/3/20 

PORTARIA Nº 492, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Institui a Ação Estratégica "O Brasil Conta 

Comigo", voltada aos alunos dos cursos da área 

de saúde, para o enfrentamento à pandemia do 

coronavírus (COVID-19). 

23/3/20 

PORTARIA Nº 467, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe, em caráter excepcional e temporário, 

sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo 

de regulamentar e operacionalizar as medidas 

de enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional previstas 

no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, decorrente da epidemia de COVID-19. 

23/3/20 

PORTARIA Nº 430, DE 19 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece incentivo financeiro federal de 

custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, 

em caráter excepcional e temporário, com o 

objetivo de apoiar o funcionamento em horário 

estendido das Unidades de Saúde da Família 

(USF) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS) no 

país, para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (covid-19). 

20/3/20 

PORTARIA Nº 414, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Autoriza a habilitação de leitos de Unidade de 

Terapia Intensiva Adulto e Pediátrico, para 

atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. 

20/3/20 

PORTARIA Nº 428, DE 19 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre as medidas de proteção para 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19) no âmbito das unidades 

do Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos 

Estados. 

20/3/20 

PORTARIA Nº 454, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Declara, em todo o território nacional, o estado 

de transmissão comunitária do coronavírus 

(covid-19). 

20/3/20 

PORTARIA Nº 395, DE 16 

DE MARÇO DE 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 disponibilizado aos Estados e Distrito 

Federal, destinados às ações de saúde para o 

enfrentamento do Coronavírus - COVID 19. 

16/3/20 

PORTARIA Nº 356, DE 11 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a regulamentação e 

operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as 

medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID19). 

12/3/20 

PORTARIA Nº 188, DE 3 

DE FEVEREIRO DE 2020 

Declara Emergência em Saúde Pública de 

importância Nacional (ESPIN) em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(2019-nCoV). 

4/2/20 

Ministério de Minas e 

Energia 

Agência Nacional de 

Mineração 

RESOLUÇÃO Nº 28, DE 24 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece os casos cujos prazos processuais e 

matérias serão suspensos, com a fixação de 

prazo inicial e final de suspensão, bem assim 

outros procedimentos correlatos. 

26/3/20 

PORTARIA Nº 208, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Trata da suspensão do atendimento presencial 

nas instalações da ANM em todo o território 

nacional enquanto perdurar o estado de 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

20/3/20 

Agência Nacional de 

Energia Elétrica 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 

Nº 878, DE 24 DE MARÇO 

DE 2020 

Medidas para preservação da prestação do 

serviço público de distribuição de energia 

elétrica em decorrência da calamidade pública 

atinente à pandemia de coronavírus (COVID-

19). 

25/3/20 

PORTARIA Nº 6.310, DE 

24 DE MARÇO DE 2020 

Estabelece as medidas para atendimento aos 

prazos processuais em decorrência da 

calamidade pública atinente à pandemia de 

coronavírus (COVID-19). E suspende, por 30 

(trinta) dias, os prazos processuais dos 

processos no âmbito da ANEEL. 

25/3/20 

Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis 

DESPACHO Nº 281, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

Aprova a postergação da Chamada Pública ANP 

nº 01R/2020, sem data definida para reinício do 

certame, devendo a TBG dar ampla divulgação 

desta decisão no portal da Chamada Pública do 

site da TBG; 

1/4/20 

RESOLUÇÃO Nº 812, DE 

23 DE MARÇO DE 2020 

Define procedimentos a serem adotados pelos 

agentes regulados pela ANP, enquanto durarem 

as medidas temporárias de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus 

(Covid-19) estabelecidas pelos Estados e 

23/3/20 
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Municípios da Federação. 

Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 131, DE 27 

DE MARÇO DE 2020 

Fica instituído o Comitê Setorial de 

Acompanhamento do Covid-19, de caráter 

executivo, no âmbito da Secretaria de Geologia, 

Mineração e Transformação Mineral, para 

articular as demandas do setor afetas às 

atividades da cadeia produtiva mineral 

relacionadas aos efeitos do coronavírus (COVID-

19). 

1/4/20 

PORTARIA Nº 133, DE 28 

DE MARÇO DE 2020 

Fica instituído o Comitê do Setor Elétrico para 

acompanhamento do Covid-19, de caráter 

executivo, no âmbito da Secretaria de Energia 

Elétrica, para articular as demandas do setor 

afetas ao fornecimento de energia elétrica 

nacional, considerando os efeitos do novo 

coronavírus (COVID-19). 

1/4/20 

PORTARIA Nº 134, DE 28 

DE MARÇO DE 2020 

Posterga a realização: 

I - dos Leilões de Energia Existente "A-4", de 

2020, e "A-5", de 2020, de que trata a Portaria 

MME nº 389, de 14 de outubro de 2019; 

II - do Leilão de Energia Nova "A-4", de 2020, de 

que trata a Portaria MME nº 455, de 6 de 

dezembro de 2019; 

III - do Leilão de Energia Nova "A-6", de 2020, 

com realização prevista pela Portaria MME nº 

151, de 1º de março de 2019; 

IV - dos Leilões para a Concessão de Serviço 

Público de Transmissão de Energia Elétrica, com 

realização prevista pela Portaria MME nº 15, de 

13 de janeiro de 2020; e 

V - de Leilões para Contratação de Soluções de 

Suprimento a Sistemas Isolados, de que trata a 

Portaria MME nº 67, de 1º de março de 2018. 

30/3/20 

PORTARIA Nº 117, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Fica instituído o Comitê Setorial de Crise, no 

âmbito do Ministério de Minas e Energia, para 

articular, coordenar, monitorar, orientar e 

supervisionar as providências e medidas a 

serem adotadas pela Administração Central 

deste Ministério, pelos Órgãos e Entidades 

vinculadas, bem como pelos Agentes dos 

Setores cujas atividades são reguladas pelas 

Agências afetas a esta Pasta. 

19/3/20 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Regional 

Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil 

PORTARIA Nº 873, DE 7 

DE ABRIL DE 2020 

Reconhece o Estado de Calamidade Pública na 

área descrita no Formulário de Informações do 

Desastre - FIDE, conforme informações 

relacionadas. 

8/4/20 

PORTARIA Nº 872, DE 7 

DE ABRIL DE 2020 

Reconhece o Estado de Calamidade Pública no 

Estado do Rio Grande do Sul/RS. 
8/4/20 

PORTARIA Nº 871, DE 7 

DE ABRIL DE 2020 

Reconhece o Estado de Calamidade Pública no 

Estado de Mato Grosso/MT 
8/4/20 

PORTARIA Nº 870, DE 7 

DE ABRIL DE 2020 

Reconhece o Estado de Calamidade Pública no 

Estado de Mato Grosso do Sul/MS. 
8/4/20 

PORTARIA Nº 848, DE 6 

DE ABRIL DE 2020 

Reconhece a situação de emergência na área 

descrita no Formulário de Informações do 

Desastre - FIDE, conforme informações 

relacionadas em anexo. 

7/4/20 

PORTARIA Nº 859, DE 6 

DE ABRIL DE 2020 

Reconhece o Estado de Calamidade Pública no 

município de Porto Alegre/RS, em decorrência 

de Doenças Infecciosas Virais - 1.5.1.1.0 

(COVID-19), DECRETO Nº 20.534, de 31 de 

março de 2020. 

7/4/20 

PORTARIA Nº 802, DE 1º 

DE ABRIL DE 2020 

Reconhecer a situação de emergência na área 

descrita no Formulário de Informações do 

Desastre - FIDE. 

2/4/20 

Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 926, DE 7 

DE ABRIL DE 2020 

Altera a Portaria n. 1.955, de 15 de agosto de 

2019. 
8/4/20 

PORTARIA Nº 931, DE 7 

DE ABRIL DE 2020 

Altera a Portaria n. 1.953, de 15 de agosto de 

2019 
8/4/20 

PORTARIA Nº 939, DE 7 

DE ABRIL DE 2020 

Altera a Portaria n. 1.954, de 15 de agosto de 

2019. 
8/4/20 

PORTARIA Nº 743, DE 26 

DE MARÇO DE 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). 

27/3/20 

Ministério do Meio 

Ambiente 

Gabinete do Ministro 

PORTARIA 

INTERMINISTERIAL Nº 

155, DE 3 DE ABRIL DE 

2020 

Regulamenta o art. 115 do Decreto nº 8.772, de 

11 de maio de 2016, estabelecendo 

procedimento simplificado para a realização de 

remessa de patrimônio genético relacionado à 

situação de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional - ESPIN, de que trata o 

Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, 

especificamente para o enfrentamento do 

estado de ESPIN em decorrência da Infecção 

Humana pelo coronavírus (COVID-19). 

6/4/20 

PORTARIA Nº 133, DE 19 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece orientações e diretrizes quanto às 

medidas de proteção para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19), no âmbito Ministério do Meio 

Ambiente. 

20/3/20 

Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais 

Renováveis 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 12, DE 25 DE MARÇO 

DE 2020 

Prorroga o prazo regular para a entrega do 

Relatório Anual de Atividades Potencialmente 

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 

Ambientais - RAPP de 2020 (ano-base 2019). 

26/3/20 

PORTARIA Nº 826, DE 21 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre medidas complementares à 

Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 
24/3/20 
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2020 para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

PORTARIA Nº 827, DE 22 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece as diretrizes quanto à execução de 

trabalho remoto para o Ministério do Meio 

Ambiente e suas entidades vinculadas, 

enquanto perdurar o estado de emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

24/3/20 

Instituto Chico Mendes 

de Conservação da 

Biodiversidade 

PORTARIA Nº 226, DE 21 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre medidas complementares à 

Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 

2020 para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

27/3/20 

PORTARIA Nº 226, DE 21 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19), determinando a suspensão dos 

prazos processuais por tempo indeterminado, a 

contar de 23 de março de 2020, nos feitos 

físicos e eletrônicos em trâmite no âmbito 

desta Autarquia enquanto as medidas 

excepcionais estiverem em vigor 

24/3/20 

PORTARIA Nº 227, DE 22 

DE MARÇO DE 2020 

Suspende por tempo indeterminado a visitação 

pública nas unidades de conservação federais. 

(Processo nº. 02070.002205/2020-83) 

24/3/20 

PORTARIA Nº 210, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre medidas complementares à 

Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 

2020 para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19) 

19/3/20 

Instituto de Pesquisas 

Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro 

PORTARIA Nº 35, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Suspende a visitação pelo público externo a 

todas as áreas do JBRJ por tempo 

indeterminado, sendo o acesso restrito ao 

quadro pessoal deste Instituto, visando 

especialmente às atividades essenciais, visando 

precipuamente à prevenção ao contágio e de 

enfrentamento da propagação decorrente do 

novo Coronavírus (COVID-19) 

25/3/20 

PORTARIA Nº 29, DE 15 

DE MARÇO DE 2020 

Adotar as seguintes medidas de conngência no 

âmbito do Instuto de Pesquisas Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro, considerando as Instruções 

Normavas SGP/SEDGG nºs 19 e 20, de 12 e 13 

de março de 2020 e o Ocio Circular nº 

85/MMA, de 14/03/2020, que assinalam 

recomendações gerais para os órgãos e 

endades do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Pública Federal (SIPEC), de modo 

a conter o avanço do vírus COVID-19: 

17/3/20 

Ministério do 

Turismo 

Agência Nacional do 

Cinema 

PORTARIA Nº 168-E, DE 

26 DE MARÇO DE 2020 

Altera a Portaria ANCINE nº 151-E, de 19 de 

março de 2020, que estabelece, em caráter 

excepcional, medidas administrativas para a 

mitigação dos impactos do COVID-19 no setor 

audiovisual e no que se refere às atribuições da 

Agência Nacional do Cinema - ANCINE, nos 

limites de sua competência. 

30/3/20 

Fundação Biblioteca 

Nacional 

PORTARIA Nº 35, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Em caráter excepcional, está suspenso o 

atendimento presencial ao público, 

pesquisadores e visitantes em todas as 

unidades da Fundação Biblioteca Nacional - 

FBN, assim como estão suspensas as atividades 

presenciais exercidas pelos servidores da 

instituição, pelo período de 15 (quinze) dias, 

passível de prorrogação, de acordo com a 

evolução do quadro de pandemia do COVID-19, 

medida esta que será reavaliada 

oportunamente pela Diretoria Colegiada, nos 

termos do art. 4º, §3º do Regimento Interno da 

FBN. 

2/4/20 

PORTARIA Nº 41, DE 30 

DE MARÇO DE 2020 

Ficam prorrogadas, por mais 15 (quinze) dias, 

as disposições da Portaria FBN nº 35, de 18 de 

março de 2020, conforme previsão contida em 

seu art. 12, a contar da assinatura da presente 

Portaria, com vigência, portanto, do dia 02 de 

abril de 2020 ao dia 16 de abril de 2020. 

2/4/20 

Gabinete do Ministro 
PORTARIA Nº 144, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Fica instituído o Comitê Setorial de Crise, no 

âmbito do Ministério do Turismo, para articular, 

coordenar, monitorar, orientar e supervisionar 

as providências e medidas a serem adotadas 

pelo Ministério, pelos Órgãos e Entidade 

Vinculadas, bem como pelos Agentes dos 

Setores cujas atividades são reguladas pelas 

Agências afetas a esta Pasta. 

23/3/20 

Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico 

Nacional 

PORTARIA Nº 193, DE 1º 

DE ABRIL DE 2020 

Altera o prazo do trabalho remoto dos 

servidores, empregados públicos, estagiários, 

colaboradores e prestadores de serviços do 

Iphan para a mitigação dos riscos decorrentes 

da doença causada pelo Novo Coronavírus 

(COVID-19). 

2/4/20 

PORTARIA Nº 9, DE 27 DE 

MARÇO DE 2020 

Autoriza a suspensão temporária do Contrato 

nº 002/2019, que tem como objeto a execução 

de serviços de engenharia para consolidação 

estrutural e reparação de danos na cobertura 

da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, um 

imóvel setecentista representativo do Sítio 

Histórico de Aracati, situado na Rua Coronel 

Pompeu, SN, Aracati/Ceará". 

30/3/20 

PORTARIA Nº 174, DE 17 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas quanto ao exercício de 

atividades de servidores, empregados públicos, 
19/3/20 
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estagiários, colaboradores e prestadores de 

serviços do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, em caráter excepcional, em 

razão da pandemia de COVID-19. 

PORTARIA Nº 175, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas de caráter temporário para 

a mitigação dos riscos decorrentes da doença 

causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no 

âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. 

19/3/20 

Conselho Nacional do 

Ministério Público 
Presidência 

PORTARIA Nº 51, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

Altera o Anexo da Portaria CNMP-PRESI n° 245, 

de 10 de dezembro de 2019, que institui o 

calendário de sessões ordinárias do Plenário do 

Conselho Nacional do Ministério Público para o 

1º Semestre do exercício de 2020, e convoca a 

2ª Sessão do Plenário por Videoconferência de 

2020. 

1/4/20 

Ministério Público da 

União 

Ministério Público do 

Trabalho 

PORTARIA Nº 522, DE 26 

DE MARÇO DE 2020 

Determina a desoneração do 12º Ofício da 

Procuradoria Regional do Trabalho 15ª Região 

das Notícias de Fato relacionadas ao tema 

COVID-19, enquanto perdurar a atuação da 

titular no Grupo de Trabalho instituído pela 

Portaria PGT nº 470/2020, mantendo-se as 

demais desonerações parciais e condições de 

atuação anteriormente deferidas. 

3/4/20 

PORTARIA Nº 533, DE 27 

DE MARÇO DE 2020 

Determina a desoneração do 17º Ofício da 

Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª 

Região das Notícias de Fato relacionadas ao 

tema COVID-19, bem como a desoneração da 

distribuição de 50% (cinquenta por cento) das 

Notícias de Fato relativas aos demais temas, 

enquanto perdurar a atuação da titular no 

Grupo de Trabalho instituído pela Portaria PGT 

nº 470/2020. 

31/3/20 

PORTARIA Nº 543, DE 30 

DE MARÇO DE 2020 

Determina a desoneração do 16º Ofício da 

Procuradoria Regional do Trabalho 10ª Região 

das Notícias de Fato relacionadas ao tema 

COVID-19, enquanto perdurar a atuação da 

titular no Grupo de Trabalho instituído pela 

Portaria PGT nº 470/2020, mantendo-se as 

demais desonerações parciais e condições de 

atuação anteriormente deferidas. 

31/3/20 

RESOLUÇÃO Nº 174, DE 

26 DE MARÇO 2020 

O Temário Unificado será acrescido de uma 

área temática específica para situações de 

emergência e de calamidade nacional, assim 

reconhecidas por Decreto do Poder Executivo. 

31/3/20 

Procurador-Geral da 

República 

PORTARIA Nº 59, DE 16 

DE MARÇO DE 2020 

Fica instituído o Gabinete Integrado de 

Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-

19 (GIAC-COVID19). 

17/3/20 

Presidência da 

República 

Advocacia-Geral da 

União 

PORTARIA Nº 158, DE 27 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece, no âmbito da Procuradoria-Geral 

Federal, medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), 

com a adoção de medidas relacionadas à 

cobrança da dívida ativa das autarquias e 

fundações públicas federais, considerando a 

classificação de pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

1/4/20 

Casa Civil 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 4, DE 7 DE ABRIL DE 

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). 

7/4/20 

PORTARIA Nº 158, DE 31 

DE MARÇO DE 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. 

31/3/20 

PORTARIA Nº 152, DE 27 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e 

temporária de entrada no País de estrangeiros, 

conforme recomendação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

27/3/20 

PORTARIA Nº 47, DE 26 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e 

temporária de entrada no País de estrangeiros 

por transporte aquaviário, conforme 

recomendação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - Anvisa. 

26/3/20 

PORTARIA Nº 133, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e 

temporária de entrada no País de estrangeiros 

provenientes dos países que relaciona, 

conforme recomendação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – Anvisa. 

23/3/20 

PORTARIA Nº 132, DE 22 

DE MARÇO DE 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. 

22/3/20 

PORTARIA Nº 126, DE 19 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e 

temporária de entrada no País de estrangeiros 

provenientes dos países que relaciona, 

conforme recomendação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

20/3/20 

PORTARIA Nº 125, DE 19 

DE MARÇO DE 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 

19/3/20 
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Vigilância Sanitária - Anvisa. 

PORTARIA Nº 120, DE 17 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a restrição excepcional e 

temporária de entrada no País de estrangeiros 

oriundos da República Bolivariana da 

Venezuela, conforme recomendação da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

Anvisa. 

18/3/20 

PORTARIA Nº 10, DE 17 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece orientações e diretrizes quanto às 

medidas de proteção para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19), no âmbito do Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação 

18/3/20 

Gabinete de Segurança 

Institucional 

PORTARIA Nº 23, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece o regime de trabalho remoto, em 

caráter temporário e excepcional, quanto ao 

exercício de atividades por servidores e 

empregados públicos do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da 

República (GSIPR) em razão do estado de 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

19/3/20 

Presidência da República 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

948, DE 8 DE ABRIL DE 

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 nº 

6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (covid-19). 

8/4/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

947, DE 8 DE ABRIL DE 

2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do 

Ministério da Saúde, no valor de R$ 

2.600.000.000,00, para o Enfrentamento da 

Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional Decorrente do Coronavírus. 

8/4/20 

DECRETO Nº 10.316, DE 

7 DE ABRIL DE 2020 

Regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 

2020, que estabelece medidas excepcionais de 

proteção social a serem adotadas durante o 

período de enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (covid-19). 

7/4/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

946, DE 7 DE ABRIL DE 

2020 

Extingue o Fundo PIS-Pasep, instituído pela Lei 

Complementar nº 26, de 11 de setembro de 

1975, transfere o seu patrimônio para o Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras 

providências. 

7/4/20 

LEI Nº 13.987, DE 7 DE 

ABRIL DE 2020 

Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 

para autorizar, em caráter excepcional, durante 

o período de suspensão das aulas em razão de 

situação de emergência ou calamidade pública, 

a distribuição de gêneros alimentícios 

adquiridos com recursos do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou 

responsáveis dos estudantes das escolas 

públicas de educação básica. 

7/4/20 

DECRETO Nº 10.312, DE 

4 DE ABRIL DE 2020 

Institui o Conselho de Solidariedade para 

Combate à Covid-19 e aos seus Efeitos Sociais e 

Econômicos. 
3/4/20 

DECRETO Nº 10.311, DE 

3 DE ABRIL DE 2020 

Institui o Conselho de Solidariedade para 

Combate à Covid-19 e aos seus Efeitos Sociais e 

Econômicos. 
3/4/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

945, DE 4 DE ABRIL DE 

2020 

Dispõe sobre medidas temporárias em resposta 

à pandemia decorrente dacovid-19 no âmbito 

do setor portuário e sobre a cessão de pátios 

sob administração militar. 

3/4/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

944, DE 3 DE ABRIL DE 

2020 

Institui o Programa Emergencial de Suporte a 

Empregos, destinado à realização de operações 

de crédito com empresários, sociedades 

empresárias e sociedades cooperativas, 

excetuadas as sociedades de crédito, com a 

finalidade de pagamento de folha salarial de 

seus empregados. 

3/4/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

943, DE 3 DE ABRIL DE 

2020 

Abre crédito extraordinário, em favor de 

Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 

34.000.000.000,00, para o fim que especifica. 
3/4/20 

LEI Nº 13.983, DE 3 DE 

ABRIL DE 2020 

Altera a Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 

2019, que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e a execução da Lei Orçamentária 

de 2020. 

3/4/20 

DECRETO Nº 10.308, DE 

2 DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre requisição de bens e serviços 

prestados por empresas públicas vinculadas ao 

Ministério da Infraestrutura durante o período 

do estado de calamidade pública decorrente da 

pandemia de coronavírus (covid-19). 

 

3/4/20 

LEI Nº 13.982, DE 2 DE 

ABRIL DE 2020 

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993, para dispor sobre parâmetros adicionais 

de caracterização da situação de 

vulnerabilidade social para fins de elegibilidade 

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 internacional decorrente do 

coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto 

de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 

2/4/20 
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de fevereiro de 2020. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

942, DE 2 DE ABRIL DE 

2020 

Abre crédito extraordinário, em favor da 

Presidência da República e dos Ministérios da 

Educação, da Justiça e Segurança Pública, e da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no 

valor de R$ 639.034.512,00, para os fins que 

especifica. 

2/4/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

941, DE 2 DE ABRIL DE 

2020 

Abre crédito extraordinário, em favor dos 

Ministérios da Educação, da Saúde e da 

Cidadania, no valor de R$ 2.113.789.466,00, 

para os fins que especifica. 

2/4/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

940, DE 2 DE ABRIL DE 

2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do 

Ministério da Saúde, no valor de R$ 

9.444.373.172,00, para os fins que especifica. 
2/4/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

939, DE 2 DE ABRIL DE 

2020 

Abre crédito extraordinário, em favor de 

Transferências a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, no valor de R$ 16.000.000.000,00, 

para os fins que especifica. 

2/4/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

938, DE 2 DE ABRIL DE 

2020 

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro 

pela União aos entes federativos que recebem 

recursos do Fundo de Participação dos Estados 

- FPE e do Fundo de Participação dos 

Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as 

dificuldades financeiras decorrentes 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). 

2/4/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

937, DE 2 DE ABRIL DE 

2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do 

Ministério da Cidadania, no valor de R$ 

98.200.000.000,00, para os fins que especifica. 

2/4/20 

DECRETO Nº 10.302, DE 

1º DE ABRIL DE 2020 

Reduz temporariamente as alíquotas do 

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 

incidentes sobre os produtos que menciona. 

1/4/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

936, DE 1º DE ABRIL DE 

2020 

Institui o Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe 

sobre medidas trabalhistas complementares 

para enfrentamento do estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 

6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (covid-19), de que 

trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

e dá outras providências. 

1/4/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

935, DE 1º DE ABRIL DE 

2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do 

Ministério da Economia, no valor de R$ 

51.641.629.500,00, para os fins que especifica. 

1/4/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

934, DE 1º DE ABRIL DE 

2020 

Estabelece normas excepcionais sobre o ano 

letivo da educação básica e do ensino superior 

decorrentes das medidas para enfrentamento 

da situação de emergência de saúde pública de 

que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020. 

1/4/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

933, DE 31 DE MARÇO 

DE 2020 

Suspende, pelo prazo que menciona, o ajuste 

anual de preços de medicamentos para o ano 

de 2020. 

31/3/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

932, DE 31 DE MARÇO 

DE 2020 

Altera as alíquotas de contribuição aos serviços 

sociais autônomos que especifica e dá outras 

providências. 

31/3/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

931, DE 30 DE MARÇO 

DE 2020 

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

- Código Civil, a Lei nº 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971, e a Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, e dá outras providências 

(funcionamento das assembleias de sócios e 

votação a distância). 

31/3/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

930, DE 30 DE MARÇO 

DE 2020 

Dispõe sobre o tratamento tributário incidente 

sobre a variação cambial do valor de 

investimentos realizados por instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil em 

sociedade controlada domiciliada no exterior e 

sobre a proteção legal oferecida aos 

integrantes do Banco Central do Brasil no 

exercício de suas atribuições e altera a Lei nº 

12.865, de 9 de outubro de 2013, que dispõe, 

dentre outras matérias, sobre os arranjos de 

pagamento e sobre as instituições de 

pagamento integrantes do Sistema de 

Pagamentos Brasileiro. 

31/3/20 

DECRETO Nº 10.300, DE 

30 DE MARÇO DE 2020 

Altera o Decreto nº 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. 

31/3/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

929, DE 25 DE MARÇO 

DE 2020 

Abre crédito extraordinário, em favor dos 

Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, das Relações Exteriores, da 

Defesa e da Cidadania, no valor de R$ 

3.419.598.000,00, para os fins que especifica. 

25/3/20 

DECRETO Nº 10.292, DE 

25 DE MARÇO DE 2020 

Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 

2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, para definir os serviços 

públicos e as atividades essenciais. 

26/3/20 
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DECRETO Nº 10.289, DE 

24 DE MARÇO DE 2020 

Altera o Decreto nº 10.277, de 16 de março de 

2020, para instituir o Centro de Coordenação 

de Operações, no âmbito do Comitê de Crise 

para Supervisão e Monitoramento dos 

Impactos daCovid-19 

24/3/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

928, DE 23 DE MARÇO 

DE 2020 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019, e 

revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, 

de 22 de março de 2020. 

23/3/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

927, DE 22 DE MARÇO 

DE 2020 

Dispõe sobre as medidas trabalhistas para 

enfrentamento do estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 

6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (covid-19), e dá 

outras providências. 

22/3/20 

DECRETO Nº 10.288, DE 

22 DE MARÇO DE 2020 

Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, para definir as atividades e os serviços 

relacionados à imprensa como essenciais. 

22/3/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

926, DE 20 DE MARÇO 

DE 2020 

Altera a Lei nº 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. 

20/3/20 

DECRETO Nº 10.282, DE 

20 DE MARÇO DE 2020 

Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, para definir os serviços públicos e as 

atividades essenciais 

20/3/20 

DECRETO Nº 10.283, DE 

20 DE MARÇO DE 2020 

Institui o Serviço Social Autônomo denominado 

Agência para o Desenvolvimento da Atenção 

Primária à Saúde - Adaps. 

20/3/20 

DECRETO Nº 10.284, DE 

20 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a dilação do prazo de vencimento 

das tarifas de navegação aérea, durante o 

período de enfrentamento da pandemia da 

covid-19. 

20/3/20 

DECRETO Nº 10.285, DE 

20 DE MARÇO DE 2020 

Reduz temporariamente as alíquotas do 

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 

incidentes sobre os produtos que menciona. 

20/3/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

925, DE 18 DE MARÇO 

DE 2020 

Dispõe sobre medidas emergenciais para a 

aviação civil brasileira em razão da pandemia 

dacovid-19. 

19/3/20 

MENSAGEM Nº 95, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Encaminhamento ao Congresso Nacional do 

texto do projeto de lei que "Altera a Lei nº 

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 saúde pública 

decorrente da covid-19". 

19/3/20 

MENSAGEM Nº 93, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Em atenção ao disposto no art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal, 

solicito a Vossas Excelências o reconhecimento 

de estado de calamidade pública com efeitos 

até de 31 de dezembro de 2020, em 

decorrência da pandemia da COVID-19 

declarada pela Organização Mundial da Saúde, 

com as consequentes dispensas do atingimento 

dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei 

nº 13.898, de 11/11/2019, e da limitação de 

empenho de que trata o art. 9º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

18/3/20 

DECRETO Nº 10.277, DE 

16 DE MARÇO DE 2020 

Institui o Comitê de Crise para Supervisão e 

Monitoramento dos Impactos daCovid-19 
17/3/20 

Vice-Presidência da 

República 

PORTARIA Nº 859, DE 6 

DE ABRIL DE 2020 

Estabelece o regime de trabalho remoto, em 

caráter temporário e excepcional, quanto ao 

exercício de atividades por servidores e 

empregados públicos dos órgãos da Presidência 

da República em razão do estado de 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

7/4/20 

PORTARIA Nº 39, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece o regime de trabalho remoto, em 

caráter temporário e excepcional, quanto ao 

exercício de atividades por servidores e 

empregados públicos dos órgãos da Presidência 

da República em razão do estado de 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

3/4/2020 

Secretaria de Governo 
PORTARIA Nº 18, DE 18 

DE MARÇO DE 2020 

Fica delegada ao Secretário-Executivo da 

Secretaria de Governo da Presidência da 

República a competência para adotar as 

medidas de prevenção, cautela e redução da 

transmissibilidade, tratadas no art. 6º-A da 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 19, de 12 de 

março de 2020, observado o disposto no art. 8º 

da Portaria SG/PR nº 8, de 17 de março de 

2020. 

19/3/20 

Secretaria Geral 
PORTARIA Nº 14, DE 27 

DE MARÇO DE 2020 

Altera a Portaria nº 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 Presidência 

da República em razão do estado de 

emergência de saúde pública de importância 

27/3/20 
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internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

PORTARIA Nº 8, DE 17 DE 

MARÇO DE 2020 

Estabelece o regime de trabalho remoto, em 

caráter temporário e excepcional, quanto ao 

exercício de atividades por servidores e 

empregados públicos dos órgãos da Presidência 

da República em razão do estado de 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

18/3/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

924, DE 13 DE MARÇO 

DE 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. 

13/3/20 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

921, DE 7 DE FEVEREIRO 

DE 2020 

Abre crédito extraordinário, em favor do 

Ministério da Defesa, no valor de R$ 

11.287.803,00, para os fins que especifica. 

7/2/20 

LEI Nº 13.979, DE 6 DE 

FEVEREIRO DE 2020 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. 

6/2/20 

Tribunal de Contas da 

União 

Tribunal de Contas da 

União 

PORTARIA Nº 61, DE 19 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a suspensão dos prazos 

processuais no âmbito do Tribunal de Contas da 

União. 

23/3/20 

 

ATOS NORMATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO 

ÓRGÃO SUPERIOR UNIDADE NORMA EMENTA PUBLICAÇÃO 

Conselho Nacional 

de Justiça 

Corregedoria Nacional 

de Justiça 

PROVIMENTO Nº 95, DE 

1º DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre o funcionamento dos serviços 

notariais e de registro durante o período de 

Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção 

humana pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), 

enquanto serviço público essencial que possui 

regramento próprio no art. 236 da 

Constituição Federal e na Lei nº 8.935, de 18 

de novembro de 1994. 

1/4/20 

PORTARIA CONJUNTA 

Nº 1, DE 30 DE MARÇO 

DE 2020 

Estabelece procedimentos excepcionais para 

sepultamento e cremação de corpos durante a 

situação de pandemia do Coronavírus, com a 

utilização da Declaração de Óbito emitida pelas 

unidades de saúde, apenas nas hipóteses de 

ausência de familiares ou de pessoas 

conhecidas do obituado ou em razão de 

exigência de saúde pública, e dá outras 

providências. 

31/3/20 

PROVIMENTO Nº 94, DE 

28 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o funcionamento das unidades 

de registro de imóveis nas localidades onde 

foram decretados regime de quarentena pelo 

sistema de plantão presencial e à distância e 

regula procedimentos especiais. 

28/3/20 

PROVIMENTO Nº 93, DE 

26 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o envio eletrônico dos 

documentos necessários para a lavratura de 

registros de nascimentos e de óbito no período 

de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN), estabelecida 

pela Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro 

de 2020. 

26/3/20 

PROVIMENTO Nº 92, DE 

25 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre o envio eletrônico dos 

documentos necessários para a lavratura de 

registros de nascimentos e de óbito no período 

de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN), estabelecida 

pela Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro 

de 2020. 

25/3/20 

PORTARIA N. 26, DE 23 

DE MARÇO DE 2020 
Inspeção TJSC – Inspeção Videoconferência 24/3/20 

PROVIMENTO Nº 91, 22 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a suspensão ou redução do 

atendimento presencial ao público, bem como 

a suspensão do funcionamento das serventias 

extrajudiciais a cargo dos notários, 

registradores e responsáveis interinos pelo 

expediente, como medidas preventivas para a 

redução dos riscos de contaminação com o 

novo coronavírus, causador da COVID-19, e 

regula a suspensão de prazos para a lavratura 

de atos notariais e de registro. 

22/3/20 

RECOMENDAÇÃO Nº 45, 

DE 17 DE MARÇO DE 

2020 

Dispõe sobre medidas preventivas para a 

redução dos riscos de contaminação com o 

novo coronavírus, causador da COVID-19, no 

âmbito das serventias extrajudiciais e da 

execução dos serviços notariais e de registro. 

17/3/20 

PORTARIA Nº 23, DE 16 

DE MARÇO DE 2020 
Inspeção TRF2 – Aditiva – Videoconferência 17/3/20 

PORTARIA Nº 24, DE 16 

DE MARÇO DE 2020 

Inspeção TJRO Aditiva 3 - Inspeção 

Videoconferência 
17/3/20 

PORTARIA Nº 21, DE 16 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a suspensão temporária de 

atendimento presencial de partes e advogados 

em razão da observância das medidas 

16/3/20 
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temporárias de prevenção ao contágio pelo 

novo Coronavírus (COVID-19). 

ORIENTAÇÃO N. 9, DE 

13 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a necessidade de as 

corregedorias-gerais dos ramos do Poder 

Judiciário nacional observarem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo 

novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras 

orientações. 

13/3/20 

Diretoria Geral 

PORTARIA Nº 63, DE 17 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre medidas complementares e 

estabelece orientações gerais para se evitar a 

propagação interna do vírus COVID-19. 

17/3/20 

PORTARIA Nº 53, DE 12 

DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a realização de trabalho remoto 

no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, de 

forma excepcional e transitória, em razão da 

declaração de emergência em saúde pública 

ocasionada pelo Novo Coronavírus (COVID19). 

12/3/20 

Presidência 

PORTARIA Nº 61, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 

Institui a plataforma emergencial de 

videoconferência para realização de audiências 

e sessões de julgamento nos órgãos do Poder 

Judiciário, no período de isolamento social, 

decorrente da pandemia Covid-19. 

1/4/20 

RECOMENDAÇÃO Nº 63, 

DE 31 DE MARÇO DE 

2020 

Recomenda aos Juízos com competência para 

o julgamento de ações de recuperação 

empresarial e falência a adoção de medidas 

para a mitigação do impacto decorrente das 

medidas de combate à contaminação pelo 

novo coronavírus causador da Covid-19. 

1/4/20 

PORTARIA Nº 57, DE 20 

DE MARÇO DE 2020 

Inclui no Observatório Nacional sobre 

Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de 

Alta Complexidade e Grande Impacto e 

Repercussão o caso Coronavírus – Covid-19. 

20/3/20 

RESOLUÇÃO Nº 312, 19 

DE MARÇO DE 2020 

Altera o Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Justiça para acrescentar o art. 

118-B, que amplia as hipóteses de julgamento 

por meio eletrônico. 

19/3/20 

RESOLUÇÃO Nº 313, 19 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, 

regime de Plantão Extraordinário, para 

uniformizar o funcionamento dos serviços 

judiciários, com o objetivo de prevenir o 

contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e 

garantir o acesso à justiça neste período 

emergencial. 

19/3/20 

PORTARIA Nº 53, DE 16 

DE MARÇO DE 2020 

Institui Comitê para o acompanhamento e 

supervisão das medidas de prevenção ao 

contágio pelo Novo Coronavírus – Covid-19 

tomadas pelos tribunais brasileiros. 

17/3/20 

RECOMENDAÇÃO Nº 62, 

DE 17 DE MARÇO DE 

2020 

Recomenda aos Tribunais e magistrados a 

adoção de medidas preventivas à propagação 

da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 

no âmbito dos sistemas de justiça penal e 

socioeducativo.  

17/3/20 

PORTARIA Nº 52, DE 12 

DE MARÇO DE 2020 

Estabelece, no âmbito do Conselho Nacional 

de Justiça, medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo Novo Coronavírus – COVID-

19, considerada a classificação de pandemia 

pela Organização Mundial de Saúde – OMS. 

12/3/20 

Conselho Superior 

da Justiça do 

Trabalho 

Presidência 
ATO CSJT.GP Nº 56, DE 

26 DE MARÇO DE 2020 

Prorroga a suspensão dos prazos processuais 

no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º 

graus. 

26/3/20 

Presidência, Vice-

Presidência e 

Corregedoria-Geral 

ATO CONJUNTO 

CSJT.GP. VP E CGJT. Nº 

002, DE 20 DE MARÇO 

DE 2020 

Altera o art. 3º, § 2º, do Ato Conjunto 

CSJT.GP.GVP.GCGJT nº 1, de 19 de março de 

2020, que suspende a prestação presencial de 

serviços no âmbito da Justiça do Trabalho de 

1º e 2º graus e estabelece protocolo para a 

prestação presencial mínima e restrita aos 

serviços essenciais ao cumprimento das 

atribuições finalísticas da Justiça do Trabalho 

de 1º e 2º graus como medida de emergência 

para prevenção da disseminação do Novo 

Coronavírus (COVID-19). 

23/3/20 

ATO CONJUNTO 

CSJT.GP.VP E CGJT Nº 1, 

DE 19 DE MARÇO DE 

2020 

Suspende a prestação presencial de serviços 

no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º 

graus e estabelece protocolo para a prestação 

presencial mínima e restrita aos serviços 

essenciais ao cumprimento das atribuições 

finalísticas da Justiça do Trabalho de 1º e 2º 

graus como medida de emergência para 

prevenção da disseminação do Novo 

Coronavírus (COVID-19). 

19/3/20 

Superior Tribunal de 

Justiça 
Presidência 

EMENDA REGIMENTAL 

N. 36, DE 24 DE MARÇO 

DE 2020 

Altera dispositivos no Regimento Interno 

quanto ao julgamento virtual no STJ. 
24/03 

RESOLUÇÃO STJ/GP N. 6 

DE 20 DE MARÇO DE 

2020 

Altera a Resolução STJ/GP n. 5/2020, que 

suspende a prestação presencial de serviços 

no STJ para prevenção do contágio pelo novo 

coronavírus (COVID-19). 

20/3/20 

RESOLUÇÃO STJ/GP N. 5 

DE 18 DE MARÇO DE 

2020 

Suspende a prestação presencial de serviços 

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça 

como medida de emergência para prevenção 

18/3/20 
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do contágio pelo novo coronavírus (COVID-19). 

RESOLUÇÃO STJ/GP N. 4 

DE 16 DE MARÇO DE 

2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), 

considerando a classificação de pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

16/3/20 

Conselho da Justiça 

Federal 

PORTARIA Nº 176, DE 2 

DE ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre a realização de inspeção no 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região a 

distância, por via remota. 

3/4/20 

RECOMENDAÇAO Nº 1, 

DE 25 DE MARÇO DE 

2020 

Dispõe sobre a adoção de medidas de 

prevenção à propagação da infecção pelo novo 

coronavírus - COVID-19 no âmbito do sistema 

penal da Justiça Federal. 

26/mar 

Superior Tribunal 

Militar 
Presidência 

ATO Nº 2946, DE 19 DE 

MARÇO DE 2020 

Suspende, temporariamente, a prestação 

presencial de serviços não essenciais no 

âmbito do Superior Tribunal Militar e os prazos 

processuais, bem como cancela todas as 

sessões presenciais de julgamento. 

19/3/20 

ATO Nº 2943, DE 16 DE 

MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre medidas para a mitigação dos 

riscos decorrentes da doença causada pelo 

Novo Coronavírus. 

17/3/20 

Supremo Tribunal 

Federal 

Presidência 

RESOLUÇÃO Nº 672, DE 

26 DE MARÇO DE 2020 

Autoriza a participação dos ministros nas 

sessões do Plenário e das Turmas por 

videoconferência. 

27/3/20 

RESOLUÇÃO Nº 670, DE 

23 DE MARÇO DE 2020 

Estabelece novas medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus 

(COVID-19) no Supremo Tribunal Federal (STF). 

23/3/20 

RESOLUÇÃO Nº 669, DE 

19 DE MARÇO DE 2020. 

Altera a Resolução nº 642, de 14 de junho de 

2019, para permitir que todos os processos de 

competência do Tribunal possam ser julgados 

em lista em ambiente eletrônico, além de 

permitir a realização de sustentação oral em 

processos submetidos a julgamento em 

ambiente eletrônico. 

19/3/20 

EMENDA REGIMENTAL 

N. 53 DE 18 DE MARÇO 

DE 2020 

Altera dispositivo do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal para ampliar as 

hipóteses de julgamento por meio eletrônico e 

prever a realização de sustentação oral em 

ambiente virtual. 

18/3/20 

RESOLUÇÃO Nº 663, DE 

12 DE MARÇO DE 2020  

Estabelece medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) 

considerando a classificação de pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

12/3/20 

Secretaria Geral 

PROCEDIMENTO 

JUDICIÁRIO Nº 10, DE 19 

DE MARÇO DE 2020 

Regulamenta o § 3º do art. 5º-A da Resolução 

642, de 14 de junho de 2019, quanto ao envio 

de arquivos de sustentação oral por meio 

eletrônico. 

19/3/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal Superior do 

Trabalho 

Gabinete do Corregedor 

Geral da Justiça do 

Trabalho 

RECOMENDAÇÃO N. 

6/GCGJT, DE 23 DE 

MARÇO DE 2020 

Recomenda às Corregedorias Regionais que 

não considerem o período de suspensão de 

prazos processuais, decorrente das ações 

emergenciais de combate ao novo coronavírus, 

para fins de desconto, suspensão ou 

interrupção dos prazos dos magistrados para 

proferir decisões interlocutórias e sentenças. 

23/3/20 

RECOMENDAÇÃO N. 

4/GCGJT, DE 18 DE 

MARÇO DE 2020 

Recomenda às Corregedorias Regionais locais a 

suspensão de prazos processuais no período 

de 18 a 31 de março de 2020. 

18/3/20 

RECOMENDAÇÃO N. 

5/GCGJT, DE 18 DE 

MARÇO DE 2020 

Recomenda às Corregedorias Regionais locais a 

adoção da pauta de trabalho remoto sugerida 

pelo Comitê Nacional de Efetividade da 

Execução Trabalhista. 

18/3/20 

RECOMENDAÇÃO N. 

3/GCGJT, DE 17 DE 

MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a adoção, pelas Corregedorias 

Regionais, de medidas hábeis a minorar os 

riscos de contágio e expansão do COVID-19, 

que atendam às restrições constantemente 

divulgadas pelos Órgãos de Saúde, de acordo 

com a necessidade e as peculiaridades de cada 

comarca. 

17/3/20 

RECOMENDAÇÃO N. 

2/GCGJT, DE 12 DE 

MARÇO DE 2020 

Recomenda às Corregedorias Regionais locais 

medidas hábeis a minorar os riscos de contágio 

e expansão do COVID-19. 

12/3/20 

Gabinete do Diretor-

Geral da Secretaria do 

Tribunal 

ATO N. 126/GDGSET.GP, 

DE 17 DE MARÇO DE 

2020 

Suspende a prestação presencial de serviços 

no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho 

quanto às atividades não essenciais e 

estabelece protocolo para a prestação 

presencial de serviços essenciais ao 

cumprimento das atribuições finalísticas do 

Tribunal Superior do Trabalho, como medida 

de emergência para prevenção da 

disseminação do Novo Coronavírus (COVID-

19). 

17/3/20 

ATO GDGSET.GP.122, DE 

12 DE MARÇO DE 2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-

19), considerando a classificação de pandemia 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

12/3/20 

ATO GDGSET.GP.110, DE 

10 DE MARÇO DE 2020 

Determina a concessão de regime de 

teletrabalho temporário, pelo prazo de 15 dias, 

aos servidores que tenham regressado de 

10/3/20 
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viagens a localidades em que o surto do Covid 

19 tenha sido reconhecido. 

Vice-Presidência 

RECOMENDAÇÃO 

CSJT.GVP N° 01, de 25 

de março de 2020 

Recomenda a adoção de diretrizes 

excepcionais para o emprego de instrumentos 

de mediação e conciliação de conflitos 

individuais e coletivos em fase processual e 

fase pré-processual por meios eletrônicos e 

videoconferência no contexto da vigência da 

pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). 

25/03 

Presidência 

ATO TST. GP Nº 139, DE 

26 DE MARÇO DE 2020 

Prorroga a suspensão dos prazos processuais 

no Tribunal Superior do Trabalho determinada 

pelos atos TST.GP nº 126, de 17 de março de 

2020, TST.GP n/] 132, de 19 de março de 2020 

e TST.GP nº 133, de 20 de março de 2020. 

26/3/20 

ATO N. 133/TST.GP, DE 

20 DE MARÇO DE 2020 

Altera o § 2º do art. 3º do Ato n. 132/TST.GP, 

de 19 de março de 2020, que suspende a 

prestação presencial de serviços no âmbito do 

Tribunal Superior do Trabalho e estabelece 

protocolo para a prestação presencial mínima 

e restrita aos serviços essenciais ao 

cumprimento das atribuições finalísticas do 

Tribunal Superior do Trabalho, como medida 

de emergência para prevenção da 

disseminação do Novo Coronavírus (COVID-

19). 

20/3/20 

ATO TST.GP Nº 132, DE 

19 DE MARÇO DE 2020 

Suspende a prestação presencial de serviços 

no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e 

estabelece protocolo para a prestação 

presencial mínima e restrita aos serviços 

essenciais ao cumprimento das atribuições 

finalísticas do Tribunal Superior do Trabalho, 

como medida de emergência para prevenção 

da disseminação do Novo Coronavírus (COVID-

19). 

19/3/20 

Presidência,  

Vice-Presidência e 

Corregedoria-Geral 

ATO CONJUNTO 

TST.GP.GVP.CGJT Nº 

159, DE 6 DE ABRIL DE 

2020 

Institui a possibilidade de realização de sessões 

de julgamento em meio telepresencial no 

âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e dá 

outras providências. 

7/4/20 

Tribunal Superior 

Eleitoral 
Presidência 

Portaria TSE nº 242 de 

06 de abril de 2020 

Institui grupo de trabalho incumbido de 

projetar os impactos da pandemia do Novo 

Coronavírus (COVID-19) nas atividades do 

Tribunal Superior Eleitoral, com vista em 

especial às eleições municipais de 2020. 

7/4/20 

RESOLUÇÃO 

ADMINISTRATIVA TSE Nº 

02 DE 27 DE MARÇO 

DE2020 

Permite o uso de videoconferência nas sessões 

de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, 

em face da excepcionalidade gerada pela 

pandemia provocada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19). 

31/3/20 

PORTARIA TSE Nº 198 

DE 19 DE MARÇO DE 

2020 

Institui Gabinete de Crise para acompanhar e 

articular as ações relativas às medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo 

Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do 

Tribunal Superior Eleitoral. 

19/3/20 

RESOLUÇÃO TSE Nº 

23.615, DE 19 DE 

MARÇO DE 2020 

Estabelece, no âmbito da Justiça Eleitoral, 

regime de Plantão Extraordinário, para 

uniformizar o funcionamento dos serviços 

judiciários, com o objetivo de prevenir o 

contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), e 

garantir o acesso à justiça neste período 

emergencial. 

19/3/20 

RESOLUÇÃO 

ADMINISTRATIVA Nº 1, 

DE 12 DE MARÇO DE 

2020 

Estabelece medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) 

considerando a classificação de pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

12/3/20 
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