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Apresentação 
 

 O período de enfrentamento à emergência em saúde pública de 
importância nacional, declarada pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria 
nº188/2020, determina a todos – em especial à Administração Pública – um 
imperativo de resposta pronta e adequada aos riscos de toda ordem que se 
põem à coletividade. Neste contexto, a regulação em diversos níveis das 
providências administrativas em andamento tem sido extensa e frequente – 
acrescentando um elemento a mais de dificuldade, a saber, aquele da 
“navegação” em um vasto e agitado mar normativo. 

 Neste contexto, ganha particular relevância o esforço de estruturação e 
sistematização do que se tenha de normatização já expedida nos diversos níveis 
federados; providência que instrumentaliza tanto gestores quanto a cidadania, 
do quadro regulatório em vigor. 

 Encontrará o leitor neste Ementário Legislativo do COVID-19 extenso 
quadro da normatividade já editada nos três planos federados, em relação direta 
com o combate à pandemia. O conjunto compreende, em especial no que toca 
ao plano municipal, não só leis em sentido estrito, mas também atos 
administrativos normativos de relevo. A par da identificação em si do ato 
normativo, tem-se ainda sua ementa e o hiperlink para seu acesso direto – tudo 
com o objetivo de facilitar o acesso ao interessado. 

 O Ementário Legislativo do COVID-19 que agora se disponibiliza a público 
vem à luz neste esforço de conferir-se à ação administrativa, o máximo de 
visibilidade, na mais estreita sintonia com o princípio constitucional da 
publicidade. A gestão pública, em especial em momento de incerteza como o 
que nesta quadra se vive, encontra neste traço de transparência o seu principal 
elemento legitimador. 

 Tem-se ainda nesta edição do Ementário Legislativo do COVID-19, uma 
evidência de que o trabalho da Administração Pública não pode ser 
compreendido de maneira compartimentada, sendo a ação articulada das 
múltiplas instituições públicas, verdadeira condição de possibilidade do 
desenvolvimento das políticas públicas conduzidas pela Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro. Receba o leitor neste momento, a importante contribuição que 
presta a Biblioteca da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro à luta 
pela superação da pandemia! 

  

 

VANICE VALLE  
     Procuradora do Município do Rio de Janeiro 

                          Diretora do Centro de Estudos da PGM-Rio 
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 34  
de 13 de maio de 2020  
DCM de 14/05/2020 p. 2 

 

 
Acrescenta §§ 1º e 2º ao art. 201 da Lei Orgânica 
do Município do Rio de Janeiro. 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 

 
LEI N. 6735 de 14 de abril de 2020  

D.O.RIO de 15/04/2020 p. 3 
 

Cria o Fundo Emergencial de Combate à Covid-
19 - FECC, destinado ao enfrentamento dos 
efeitos da pandemia do novo Coronavírus no 
Município do Rio de Janeiro, e dá outras 
providências. 

 
LEI N. 6738 de 04 de maio de 2020 

DCM de 05/05/2020 p. 2 
 

 
Reconhece, para os fins do art. 65. da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000, a 
ocorrência de estado de calamidade pública no 
Município do Rio de Janeiro.  

 
LEI N. 6740 de 08 de maio de 2020  

D.O.RIO de 11/05/2020 p. 3 
(Ato regulamentado) 

(Ato correlato) 

 

 
Estabelece incentivos e benefícios para o 
pagamento dos tributos municipais que 
menciona, considerando a crise econômica 
oriunda da pandemia do novo Coronavírus. 

 
LEI N. 6741 de 15 de maio de 2020  

D.O.RIO de 18/05/2020 p. 3 
 

 
Institui o Fundo Municipal de Solidariedade - 
FUNSOLRIO, e dá outras providências. 

 
 

LEI N. 6742 de 20 de maio de 2020  
D.O.RIO de 21/05/2020 p. 4 

 

Dispõe sobre a aplicação de sanções aos 
estabelecimentos comerciais do Município do 
Rio de Janeiro por majoração abusiva de preços 
de produtos essenciais à saúde durante o 
período de decretação de calamidade pública 
gerado pela pandemia de Coronavírus. 

 
LEI N. 6743 de 20 de maio de 2020  

D.O.RIO de 21/05/2020 p. 4 
 

 
Determina prioridade na vacinação contra gripe 
aos cuidadores em decorrência do combate ao 
novo Coronavírus. 

https://drive.google.com/file/d/1YDNd3on2f5nX3n7ycU28SejrxDYMs_JM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dn5pr5TtMH6X1vupUlGDOkPGrGylLND-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14KPdrJBcR2qTp12rFGgOMQgFtSlo2Iw1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12zCfVQx9NX2xXxr0vYxBXz86CcnZ29y6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l9a5KCrzlH5Il8Idldc3xVgupkIOGaGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l9a5KCrzlH5Il8Idldc3xVgupkIOGaGq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h9QgV6dB-mpzIBdFpq4KnIoPeziXs3Y3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h9QgV6dB-mpzIBdFpq4KnIoPeziXs3Y3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c3e3NxUEVX0b2eYU0gzaLsX1XmtT-Pqp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_8XwPZi9S5Cmpov9Lf9tEwpi2FkkfNhS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZPlt4oTiaLe05rQLP-04b7IXPc7y2U3a/view?usp=sharing
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LEI N. 6744 de 20 de maio de 2020  
D.O.RIO de 21/05/2020 p. 4 

 

Dispõe sobre o fornecimento obrigatório de 
equipamento de proteção individual (EPI) aos 
empregados de postos autorizados de revenda 
de combustíveis e lojas de conveniências 
durante as medidas de combate à pandemia de 
Coronavírus (Covid-19) no Município do Rio de 
Janeiro, e dá outras providências. 

 
LEI N. 6745 de 27 de maio de 2020  

D.O.RIO de 28/05/2020 p. 3 
 

 
Estabelece a Política de Concessão de 
Microcrédito aos grupos que menciona e dá 
outras providências. 

 
LEI N. 6746 de 15 de junho de 2020  

DCM de 19/06/2020 p. 2 
 

Altera a Lei nº 5.358, de 2011, ampliando o 
Programa Cartão Família Carioca durante 
estado de calamidade pública ou situação de 
emergência. 

 
 

LEI N. 6747 de 18 de junho de 2020  
D.O.RIO de 19/06/2020 p. 3 

 

Determina que enquanto perdurar o decreto de 
calamidade pública ou situação de emergência 
fica vedada a realização de despesas com 
publicidade ou propaganda e dá outras 
providências. 

 
 

LEI N. 6749 de 18 de junho de 2020  
D.O.RIO de 19/06/2020 p. 5 

 

Dispõe sobre a criação de Programa de 
Informação sobre o Novo Coronavírus para o 
atendimento e informação a parentes de 
pacientes internados na Rede Pública de Saúde 
do Município do Rio de Janeiro. 

 
LEI N. 6750 de 25 de junho de 2020  

DCM de 26/06/2020 p. 2 
 

Dispõe sobre o regramento para atuação 
profissional de servidores e prestadores de 
serviços da Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro durante a pandemia de Coronavírus. 

 
LEI N. 6751 de 25 de junho de 2020  

DCM de 26/06/2020 p. 2 
 

Dispõe sobre a suspensão da cobrança da Taxa 
de Uso de Área Pública - TUAP, em decorrência 
do surto de Coronavírus – Covid-19, no 
Município do Rio de Janeiro. 

 
LEI N. 6752 de 25 de junho de 2020  

DCM de 26/06/2020 p. 2 
 

 
Dispõe sobre medidas de proteção ao setor 
produtivo durante a pandemia e dá outras 
providências. 

 
LEI N. 6753 de 29 de junho de 2020  

D.O.RIO de 30/06/2020 p. 3 
 

 
Assegura a livre circulação de voluntários para 
a prestação de auxílio à população e a animais 
em situação de rua, na forma que menciona. 

 
LEI N. 6754 de 01 de julho de 2020  

DCM de 02/07/2020 p. 2 
 

Estabelece a obrigatoriedade de uso de 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI no 
Município do Rio de Janeiro durante o período de 
emergência declarado em função da Covid-19 e 
dá outras providências.  

 
LEI N. 6755 de 06 de julho de 2020  

D.O.RIO de 07/07/2020 p. 3 
 

 
Dispõe sobre a criação de Programa de 
Monitoramento Remoto de pessoas 
diagnosticadas com o novo coronavírus (SARS-

https://drive.google.com/file/d/18H6XD33lw3bAOHUG8wcJOuNfiN-wRByV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lt4jwJeRE3M-o4aCwc5qrk1fHvdqlbdM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_116ClhdkBN1EQz0GfRcMgQACcG3d_7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wbo0XoNInGtbCo2r8MeFsy9eGomASP5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ynrIo9bUX8KGrxuIWdKfM3PVq2mBpyK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tCBP_LXChnazWctxlJ-Es3PHmd5w82m4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tCBP_LXChnazWctxlJ-Es3PHmd5w82m4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HL7-IVhDlT75pJjqpUA4XOzNjz9isguU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yfD1KEDhjtPerbwsrCZLR3CDGFCB46Dp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14EGRGXZ-RFQRl08RuvxsStKlHnJ6aC3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rBaOJwOBPIBUKzoG8BvlLolfCMh2P4DV/view?usp=sharing
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CoV-2) e em situação de isolamento domiciliar 
no Município do Rio de Janeiro. 

 
 

LEI N. 6756 de 07 de julho de 2020  
DCM de 08/07/2020 p. 3 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria 
Municipal de Saúde de prestar informações e 
assessoria aos familiares dos pacientes 
internados e transferidos para fora da região 
metropolitana do Município do Rio de Janeiro. 

 
 
 

LEI N. 6757 de 07 de julho de 2020  
D.O.RIO de 08/07/2020 p. 3 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas 
prestadoras de serviços de entrega (delivery) on-
line de alimentos a aceitarem em suas 
plataformas o cadastramento apenas de 
estabelecimentos que estejam devidamente 
licenciados pelo Poder Executivo e dá outras 
providências. 

 
 

LEI N. 6758 de 15 de julho de 2020  
D.O.RIO de 16/07/2020 p. 3 

 

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 
adicional especial para o Fundo Municipal de 
Solidariedade - FUNSOLRIO e para o Fundo 
Emergencial de Combate à Covid-19 - FECC, 
destinado ao enfrentamento dos efeitos da 
pandemia do novo coronavírus no Município do 
Rio de Janeiro. 

   
LEI N. 6759 de 28 de julho de 2020 

D.O.RIO de 29/07/2020 p. 3 
 

 
Institui o Memorial às Vítimas da Pandemia do 
Novo Coronavírus (Covid-19). 

 
LEI N. 6760 de 28 de julho de 2020 

D.O.RIO de 29/07/2020 p. 3 
 

Dispõe sobre a criação de Programa 
Emergencial de Combate ao Coronavírus nas 
Favelas e Comunidades durante pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) no Município do Rio 
de Janeiro e dá outras providências. 

   
LEI N. 6761 de 28 de julho de 2020 

D.O.RIO de 29/07/2020 p. 3 
 

 
Cria o programa de auxílio às famílias dos 
servidores vítimas de Covid-19 e dá outras 
providências. 

 
LEI N. 6762 de 13 de agosto de 2020 

D.O.RIO de 14/08/2020 p. 3 
 

 
Dispõe sobre políticas de atendimento a pessoas 
com deficiência nos locais que especifica e dá 
outras providências. 

 
LEI N. 6765 de 20 de agosto de 2020 

D.O.RIO de 21/08/2020 p. 2 
 

 
Dispõe sobre a garantia de atendimento 
ambulatorial e de emergência na forma que 
menciona e dá outras providências. 

 
 

LEI N. 6766 de 24 de agosto de 2020  
DCM de 25/08/2020 p. 2 

 
 

 
Institui o Programa de Doação de Ração aos 
animais em virtude da pandemia ocasionada 
pela Covid-19, de que tratam a Lei Federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o Decreto 
Municipal nº 47.282, de 21 de março de 2020 e 
dá outras providências. 

https://drive.google.com/file/d/15QI_5GmRmbpvVbpM5ginsZO8ynvap5vI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10hL4tppr41yQs8u5lUn2L75krQmAJzEm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PLU9FoQBxPcCEIj9Km9qYoZJixLhdFur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u9GBtCWlk_54m_s9aLtI4Snan6bud7jS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jx0Vdh4eCsZm-gsgdCOslDGZARTgIxq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sI46IACeQAZpwlTCTTArda8DwnNG383P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cLQdfiDptsVZD1poVwVmVPzJuEqSIML9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13TqyT_Hoq8Cs-wB2R5B3vYCIrMO52UDv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x3Rj7UvonEEDvYO0BNtv1MclltKMjgcY/view?usp=sharing
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LEI N. 6767 de 24 de agosto de 2020  

DCM de 25/08/2020 p. 2 
 

Dispõe sobre medidas de proteção econômica a 
trabalhadores que pagam remuneração 
provisória e tiveram suas atividades impedidas 
ou fortemente restringidas durante a pandemia 
de Covid-19 e dá outras providências. 

 
LEI N. 6768 de 31 de agosto de 2020  

DCM de 01/09/2020 p. 2 
 

Cria gratificação extraordinária aos servidores da 
saúde durante a vigência do estado de 
calamidade pública decorrente do coronavírus 
(Covid-19), no Município do Rio de Janeiro. 

 
LEI N. 6769 de 31 de agosto de 2020  

DCM de 01/09/2020 p. 2 
 

Altera a Lei nº 5.358, de 2011, que cria no âmbito 
da Cidade do Rio de Janeiro o Programa de 
Transferência Condicionada de Renda – Cartão 
Família Carioca. 

 
 

LEI N. 6771 de 04 de setembro de 2020  
DCM de 08/09/2020 p. 2 

 

 
Dispõe sobre políticas emergenciais para o setor 
da cultura no Município do Rio de Janeiro 
durante a pandemia de covid-19 e dá outras 
providências. 

 
LEI N. 6772 de 11 de setembro de 2020  

D.O.RIO de 14/09/2020 p. 2 
 

Dispõe sobre o parcelamento de multas de 
trânsito no âmbito do Município do Rio de 
Janeiro, considerando a crise econômica oriunda 
da pandemia do novo coronavírus. 

 
 

LEI N. 6773 de 15 de setembro de 2020  
DCM de 16/09/2020 p. 2 

 

 
Dispõe sobre o cancelamento das multas por 
estacionamento proibido, em vagas na orla da 
Cidade, aplicadas pela Guarda Municipal 
durante o período da pandemia. 

 
LEI N. 6777 de 18 de setembro de 2020  

DCM de 21/09/2020 p. 2 
 

 
Institui o Portal da Transparência de Inventário 
dos Bens Adquiridos durante a pandemia de 
Covid-19. 

https://drive.google.com/file/d/17j3jbIkIwGc0ZEM59aciY0-B7WcJAIpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17aNLS9Z7F__X-3XLN2VgxuUYx0sIfZ10/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17aNLS9Z7F__X-3XLN2VgxuUYx0sIfZ10/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1Hk3sgP2k3bumiRg-_bD_tnmno_W4yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msQFz3IrMuGwds7o_1JYIoyUYwjGytsW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15LRm8VzgAHVYMns8xYJ2ba8ZrUCJNbPE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhfBh6mLYI7xEhdfENGM4EOXSx1WnLWi/view?usp=sharing
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 
 

LEI COMPLEMENTAR N. 219  
de 19 de agosto de 2020  

D.O.RIO de 20/08/2020 p. 2 
(Ato regulamentado) 

Representação de inconstitucionalidade 
 

 

Estabelece incentivos e benefícios para 
pagamento de contrapartida no licenciamento e 
legalização de construções no Município do Rio 
de Janeiro, em caráter temporário, mediante 
benefícios urbanísticos com cobrança de 
contrapartida como forma de viabilizar recursos 
para o enfrentamento das crises sanitária e 
econômica oriundas da pandemia da Covid-19 e 
dá outras providências. 

 
LEI COMPLEMENTAR N. 221  
de 23 de setembro de 2020  
D.O.RIO de 24/09/2020 p. 2 

 

Dispõe sobre a segurança dos moradores de 
conjuntos residenciais de baixa renda a partir da 
pandemia do coronavírus, altera a Lei 
Complementar nº 126, de 26 de março de 2013 
e dá outras providências. 

ATO NORMATIVO EMENTA 

 
 

PROJETO DE LEI N. 1813/2020 
DCM de 25/05/2020 p. 43 

 

Autoriza o Poder Executivo suspender, 
temporariamente, o repasse dos descontos de 
empréstimos consignados em folha de 
pagamento dos servidores ativos e inativos, 
aposentados e pensionistas do Município do Rio 
de Janeiro, em decorrência da pandemia de 
Coronavírus – Covid-19, às instituições 
financeiras e dá outras providências. 

 
 

PROJETO DE LEI N. 1868/2020 
DCM de 04/08/2020 p. 9 

 

Estabelece incentivos e benefícios para o 
pagamento de receitas administradas pela 
Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário, da 
Secretaria Municipal de Fazenda, considerando 
a crise econômica oriunda da pandemia do novo 
Coronavírus. 

https://drive.google.com/file/d/1kyACeT1bLMCAdHImZPto32_mOSuarNb8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UL42-OisRKcfOkLsAz62twxTV_mBk5I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UL42-OisRKcfOkLsAz62twxTV_mBk5I/view?usp=sharing
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=202000700240
https://drive.google.com/file/d/15-fq4V_cOuFyfBS8STHxMWoYesz7RfH_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Je-K_pKxOe2ri8TXlaPls96grrgGiCn7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gmfGmS7Nq54hYwqVbHhCRuvDf2XjN4Am/view?usp=sharing
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 
 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 178 
de 03 de julho de 2020  

DCM de 06/07/2020 p. 59 
 

 
Autoriza o poder executivo a promover a 
lavratura de termo de permissão de uso para 
instalação de painéis publicitários na passarela 
Professor Darcy Ribeiro — Sambódromo, 
mediante prévio procedimento impessoal de 
escolha, nas condições indicadas, e vincula as 
receitas correspondentes às despesas de 
enfrentamento da pandemia do novo 
Coronavírus – Covid-19 e às relacionadas ao 
pagamento de servidores. 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 179 

de 06 de julho de 2020  
DCM de 07/07/2020 p. 2 

 

 
Concede benefício financeiro especial vitalício 
de natureza indenizatória em virtude de 
falecimento de servidor acometido de Covid-19, 
contraída no exercício de suas funções. 

 
 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 182 
de 15 de julho de 2020  

DCM de 16/07/2020 p. 20 
 

Autoriza o poder executivo a lavratura de aditivos 
aos contratos administrativos vigentes de 
concessão de uso e exploração de espaço 
público, sob a gestão da Subsecretaria de 
Patrimônio Imobiliário, da Secretaria Municipal 
de Fazenda, considerando a crise econômica 
oriunda da pandemia do novo Coronavírus e o 
estado de calamidade fiscal do Município. 

https://drive.google.com/file/d/1zD4AjOhckjz988x-D3Nv41i-kesBzjFQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xaexcgo-4Fa6Wtyj8pMTo4cQuNfQEbiD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CBK3KZYqK-zahYXeM4pyiqiMwTkDFctR/view?usp=sharing
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

DECRETO N. 47246  
de 12 de março de 2020  

D.O.RIO de 13/03/2020 p. 3 
 

Regulamenta a lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020 e estabelece medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do novo 
Coronavírus no âmbito do Município do Rio de 
Janeiro. 

 
DECRETO N. 47247  

de 13 de março de 2020  
D.O.RIO de 16/03/2020 p. 2 

(2ª Edição) 
(Ato alterado) 

 

 
 
Estabelece conjunto de ações necessárias à 
redução do contágio pelo COVID-19 
Coronavírus, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47263  

de 17 de março de 2020  
D.O.RIO de 18/03/2020 p. 3 

 

Declara Situação de Emergência no Município 
do Rio de Janeiro, em face da pandemia do 
Coronavírus - Covid-19, e dá outras 
providências. 
 

 
DECRETO N. 47264  

de 17 de março de 2020  
D.O.RIO de 18/03/2020 p. 3 

(Ato alterado) 

(Ato correlato) 

 

 
 
Dispõe sobre medidas emergenciais no âmbito 
fazendário em face da pandemia do novo 
Coronavírus - Covid-19, e dá outras 
providências. 

 
 

DECRETO N. 47269  
de 19 de março de 2020  

D.O.RIO de 20/03/2020 p. 3 
 

 
Institui o Gabinete de Crise da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de 
organizar e executar a integração das operações 
dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal nas ações de combate à 
pandemia causada pelo vírus - COVID-19, e dá 
outras providências. 

 
DECRETO N. 47270  

de 19 de março de 2020  
D.O.RIO de 20/03/2020 p. 3 

 

 
Altera o Decreto nº 47.247, de 13 de março de 
2020, que estabelece conjunto de ações 
necessárias à redução do contágio pelo COVID-
19 - Coronavírus, e dá outras providências. 
 

 
DECRETO N. 47282 

de 21 de março de 2020 
D.O.RIO de 21/03/2020 p. 2 

(Edição especial) 
Representação de inconstitucionalidade 

(Ato correlato) 
 

 
 
Determina a adoção de medidas adicionais, pelo 
Município, para enfrentamento da pandemia do 
novo Coronavírus - COVID - 19, e dá outras 
providências. 

https://drive.google.com/file/d/1DqOjSZFWpz6cd9bX-rhtAMTzzzU3n2zX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1VI0AWza8MahKdWDMgHrgtitFhqC-wp_j
https://drive.google.com/open?id=1VI0AWza8MahKdWDMgHrgtitFhqC-wp_j
https://drive.google.com/file/d/17sSgbtRZm50ABz8WFxCvA_28PBlEyZC6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GNxcngnRvYOBoQmMIYTON4gBCrjxp4tC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1mK_Wf7Xo417oLQ1qTv9YkgTf27Xi1w_F
https://drive.google.com/file/d/1aoNzFPfyXNyOMV6Vn8RHtu9qSC0YjDBt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EdntUg9YfqbgL8yOjS_h1Y1n3pREZ19E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EdntUg9YfqbgL8yOjS_h1Y1n3pREZ19E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ECG33gwka55siRbB7ENITU4kf_6Ks7c7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17sSgbtRZm50ABz8WFxCvA_28PBlEyZC6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IttS174PWeUrkF-Kjwj8Yf3AydXoB-zO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IttS174PWeUrkF-Kjwj8Yf3AydXoB-zO/view?usp=sharing
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?&N=202000700075
https://drive.google.com/file/d/1CgmLPDT6ZWd5BY5OOixMRJwndGdbLAKv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CgmLPDT6ZWd5BY5OOixMRJwndGdbLAKv/view?usp=sharing


 8 

 
DECRETO N. 47283  

de 21 de março de 2020  
D.O.RIO de 21/03/2020 p. 3 

(Edição especial) 
 

 
Dispõe sobre o expediente nas repartições 
públicas municipais, em razão da pandemia do 
novo Coronavírus - COVID-19, e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 47284  

de 21 de março de 2020  
D.O.RIO de 21/03/2020 p. 3 

(Edição especial) 
 

 
Dispõe sobre o funcionamento do sistema Bus 
Rapid Transit - BRT aos sábados, e dá outras 
providências. 
 

 
 

DECRETO N. 47294  
de 24 de março de 2020  

D.O.RIO de 24/03/2020 p. 2 
(Edição especial) 

 
 

Dispõe sobre a criação de Serviços Eventuais, 
como parte integrante do Serviço Público de 
Transporte de Passageiros por Ônibus da 
Cidade do Rio de Janeiro - SPPO/RJ, para 
atendimento aos usuários do corredor expresso 
BRT - Transoeste, como medida adicional de  
contenção do contágio pelo novo Coronavírus -  
COVID-19, e dá outras providências. 

 
  

DECRETO N. 47295  
de 24 de março de 2020  

D.O.RIO de 24/03/2020 p. 2 
(Edição especial) 

 
 

Estabelece o atendimento de sistema de entrega 
domiciliar (Delivery) como preferencial nas 
compras realizadas por consumidores com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos nos 
estabelecimentos supermercadistas do 
Município do Rio de Janeiro durante o período de 
pandemia da COVID-19, e da outras 
providências. 

 
DECRETO N. 47296  

de 24 de março de 2020  
D.O.RIO de 24/03/2020 p. 2 

(Edição especial) 
(Ato alterado) 

 

 
Dispõe sobre o procedimento para 
credenciamento de estabelecimentos hoteleiros 
para hospedagem de idosos assintomáticos 
moradores de comunidades carentes visando 
prevenir a contaminação pelo novo Coronavírus 
- COVID-19 - e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47297 

de 24 de março de 2020 
D.O.RIO de 25/03/2020 p. 3 

Representação de inconstitucionalidade 
 

 
Dispõe sobre a limitação da concessão de 
gratuidades nos serviços de transporte público 
coletivo de passageiros do Município, e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 47312  

de 27 de março de 2020  
D.O.RIO de 28/03/2020 p. 2 

 

 
Regulamenta a requisição administrativa para 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente da 
propagação do Coronavírus-Covid-19. 

DECRETO N. 47328  
de 27 de março de 2020  

D.O.RIO de 30/03/2020 p. 8 
(Ato alterado) 

 
Institui o serviço DISK AGLOMERAÇÃO, contra 
a disseminação do novo coronavírus - COVID-
19, e dá outras providências. 

https://drive.google.com/open?id=13q7izzH-yTlQe9P0dzRWo8QhmKH4fExb
https://drive.google.com/file/d/1x3HDkrNHQX9hNX2IAH12WimJ_9K4y_ZE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gNN1QswMZ-l_Alvxf-9loHIgpGd3Jzgq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TeDsxZKwBvdvzj7ZwGp5A85oXOt1SgK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sbghHs8RzbP9b-PgDrtEV_-ykrk6R7IS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19IxC7oSexv664-ZXld4676XVDpWqZBTL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cJmf77yOit5zRzSJcltp60tALkH9DrFA/view?usp=sharing
http://www4.tjrj.jus.br/EJUD/ConsultaProcesso.aspx?N=2020.007.00125
https://drive.google.com/file/d/1YgYKFY1EewqDBaRPodBNgVszSIfLRG7u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WM2cBeyTaUTWiUaOw-vEXIZdnnw1Mmt8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lg7WROlhSc_urEaJeEi4ozr-ZlObq1pR/view?usp=sharing


 9 

 
 

DECRETO N. 47336  
de 03 de abril de 2020  

D.O.RIO de 06/04/2020 p. 4 

 

Acrescenta dispositivos ao Decreto Rio nº 
47.296, de 24 de março de 2020, que dispõe 
sobre o procedimento para credenciamento de 
estabelecimentos hoteleiros para hospedagem 
de idosos assintomáticos moradores de 
comunidades carentes visando prevenir a 
contaminação pelo novo Coronavírus - COVID-
19 - e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47355  

de 08 de abril de 2020  
D.O.RIO de 08/04/2020 p. 2 

(Edição especial) 
 

 
Decreta Estado de Calamidade Pública no 
Município do Rio de Janeiro em decorrência da 
pandemia causada pelo novo Coronavírus - 
Covid-19, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47357  

de 08 de abril de 2020  
D.O.RIO de 08/04/2020 p. 2 

(Edição especial) 
 

Dispõe sobre o fornecimento de Cartão Cesta 
Básica aos alunos da Rede Pública Municipal de 
Ensino, inscritos nos Programas Bolsa Família 
ou Cartão Família Carioca, em decorrência da 
pandemia do novo Coronavírus - COVID-19, e dá 
outras providências. 

 
DECRETO N. 47374  

de 14 de abril de 2020  
D.O.RIO de 15/04/2020 p. 37 

 

Dispõe sobre a postergação do pagamento da 
Taxa de Licenciamento Sanitário - TLS - no ano 
de 2020, em razão da pandemia do novo 
Coronavírus - COVID-19, e dá outras 
providências. 

 
 

DECRETO N. 47414  
de 05 de maio de 2020 

D.O.RIO de 07/05/2020 p. 4 
(Ato correlato) 

 

Dispõe sobre a prorrogação dos prazos das 
Sindicâncias Administrativas durante o período 
de vigência do Decreto Rio nº 47.247, de 13 de 
março de 2020, que estabelece conjunto de 
ações necessárias à redução do contágio pelo 
COVID-19 - Coronavírus, e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 47418  

de 07 de maio de 2020 
D.O.RIO de 07/05/2020 p. 3 

(Edição especial) 
(Ato correlato) 

 

 
Estabelece procedimentos para acesso aos 
benefícios de gratuidade para pessoas 
declaradas hipossuficientes, e para 
arrendamento de jazigo e cremação sociais, e dá  
outras providências. 

 
  

DECRETO N. 47419  
de 08 de maio de 2020 

D.O.RIO de 11/05/2020 p. 3 
 

 
Regulamenta a Lei nº 6.740 de 8 de maio de 
2020, que estabelece incentivos e benefícios 
para o pagamento dos tributos municipais que 
menciona e retoma o Programa Concilia Rio, em 
relação aos créditos inscritos em Dívida Ativa. 

 
DECRETO N. 47420  

de 08 de maio de 2020 
D.O.RIO de 11/05/2020 p. 4 

 
Suspende os atos relativos às regras gerais para 
a celebração de Acordos de Resultados com 
Órgãos Públicos integrantes da Administração 

https://drive.google.com/file/d/1MGZtRv0QMT957x-sqQKowB-t1dWMoci8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-wkvssNM3Dgl8wC8O5LrBx3gRsk2RqQg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mVv6pZMqmu74grmZeYobgGnjg-L7qa-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ORqn3Fd85CJgjFugtwXdV1z94w274Mkl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXDwftZRtfDBXkonbVhEkGHjr5MyGxbx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nl2jZewjfE-68-9Nqnc7-Dtj7Brjhl9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nl2jZewjfE-68-9Nqnc7-Dtj7Brjhl9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vrAXNyTYUCBwgoxP5ShLvMvfiLZtlba1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QJhVvu5u_Ic0hYpMqaqUpA3KNmXUc3RT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QJhVvu5u_Ic0hYpMqaqUpA3KNmXUc3RT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1995Fj728SE2sP_EoePy5yA5u-IiWR43Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mjlfv8xoK4RvuQDdZN5yK-L-qZ0PjHVd/view?usp=sharing
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 Direta e Contratos de Gestão com Entidades da 
Administração Indireta, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47421  

de 08 de maio de 2020 
D.O.RIO de 11/05/2020 p. 5 

(Ato alterado) 

(Ato regulamentado) 

(Ato correlato) 

 

 
 
Regulamenta a aplicação dos benefícios 
instituídos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 6.740, de 8 
de maio de 2020, no caso de créditos não 
inscritos em dívida ativa. 

 
 

DECRETO N. 47422  
de 08 de maio de 2020 

D.O.RIO de 11/05/2020 p. 5 
(Ato correlato) 

 

Regulamenta, nos estritos casos que menciona, 
os arts. 3º e 4º da Lei nº 6.740, de 08 de maio de 
2020, que autorizam a retomada do Programa 
Concilia Rio, criado pela Lei Municipal nº 5.854, 
de 27 de abril de 2015, com a redação vigente 
após a Lei nº 6.640, de 18 de setembro de 2019, 
no tocante aos créditos tributários não inscritos 
em Dívida Ativa. 

 
DECRETO N. 47424  

de 11 de maio de 2020 
D.O.RIO de 11/05/2020 p. 2 

(Edição especial) 
(Ato alterado) 

 

 
Dispõe sobre vedações transitórias, em ressalva 
ao disposto no Decreto Rio nº 47.282, de 21 de 
março de 2020, altera o Decreto Rio nº 47.328, 
de 27 de março de 2020, e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 47431  

de 19 de maio de 2020 
D.O.RIO de 19/05/2020 p. 2 

(Edição especial) 
 

Altera o Decreto Rio nº 47.424, de 11 de maio de 
2020, que dispõe sobre vedações transitórias, 
em ressalva ao disposto no Decreto Rio nº 
47.282, de 21 de março de 2020, altera o Decreto 
Rio nº 47.328, de 27 de março de 2020, e dá 
outras providências. 

 
DECRETO N. 47439  

de 21 de maio de 2020 
D.O.RIO de 22/05/2020 p. 3 

(Ato correlato) 

 

Dispõe sobre a constatação e noticiação de 
infrações sanitárias, em caráter excepcional e 
temporário, por agentes da Guarda Municipal do 
Rio de Janeiro, durante a vigência da situação de 
emergência no Município em face da pandemia 
de Covid-19, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47460  

de 22 de maio de 2020 
D.O.RIO de 25/05/2020 p. 11 

(Ato regulamentado) 
 

 
Dispõe sobre avaliação dos contratos em vigor 
celebrados pela Administração Municipal Direta 
e Indireta, e dá outras providências. 

 
 

DECRETO N. 47461  
de 25 de maio de 2020 

D.O.RIO de 25/05/2020 p. 2 
 

 
Dispõe sobre o funcionamento de templos 
religiosos de qualquer natureza, durante a 
pandemia decorrente do novo Coronavírus - 
COVID - 19, e dá outras providências. 
 

https://drive.google.com/file/d/1MKYxFuM3erQMrI4kWciNIHjFNs8MbLlT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12N9wpcmM1puLWUxTWup7-AnzgyShd0Sr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12N9wpcmM1puLWUxTWup7-AnzgyShd0Sr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1olISpnKduJlSdBMW9XfCNqYthiEhAHoL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1olISpnKduJlSdBMW9XfCNqYthiEhAHoL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nM_nKmQX6HoDMrjeoNlLXPkmnbUymXY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lagXqCRzPNfF7bXSqqvfrTR7mOhnwojV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d11mP1FgcOwCHeVOiCXCgsqk3wjAzX4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d11mP1FgcOwCHeVOiCXCgsqk3wjAzX4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ek6ILQ3beeFPHfHAK86R4D2JTecNzE2i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBrLpgsz0t-tLVlzTFgPhlh24-x4--u_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16wklGhHizEtUfaawkamG66lwMpeL4sKz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e9wfAwQvFZCq3PHWFdwS1DOGogUXO9Ug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-vhRo5IQzF_oQmOKPSbru18souGXvUwV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-vhRo5IQzF_oQmOKPSbru18souGXvUwV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vyip_aoGJ6-Cl6RFeyO5yuo-tcz0je17/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RBHTfm1yiIPehMRhE7AlCtX27B1uPK8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RBHTfm1yiIPehMRhE7AlCtX27B1uPK8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XIyFsV9A62WRYgC1MC-CF5AYGPS6iEnL/view?usp=sharing
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DECRETO N. 47462  

de 25 de maio de 2020 
D.O.RIO de 25/05/2020 p. 2 

 

 
Dispõe sobre medidas de enfrentamento a crise 
financeira decorrente da pandemia do COVID-
19, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47465  

de 26 de maio de 2020 
D.O.RIO de 26/05/2020 p. 2 

(Edição especial) 
 

Altera o Decreto Rio nº 47.424, de 11 de maio de 
2020, que dispõe sobre vedações transitórias, 
em ressalva ao disposto no Decreto Rio nº 
47.282, de 21 de março de 2020, altera o Decreto 
Rio nº 47.328, de 27 de março de 2020, e dá 
outras providências. 

 
DECRETO N. 47466  

de 26 de maio de 2020 
D.O.RIO de 27/05/2020 p. 3 

 

Dispõe sobre medidas emergenciais acerca de 
procedimentos a serem adotados quanto aos 
processos de licenciamento de 
empreendimentos de interesse social mediante a 
pandemia do COVID-19, e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 47477  

de 28 de maio de 2020 
D.O.RIO de 29/05/2020 p. 5 

 

 
Dispõe sobre desconto em folha de pagamento 
em favor do Fundo Emergencial de Combate à 
Covid-19 - FECC, e dá outras providências. 

 
 

DECRETO N. 47484  
de 29 de maio de 2020 

D.O.RIO de 01/06/2020 p. 5 
 

 
Altera a alínea “a”, do§1º,do art. 4º do Decreto 
Rio nº 47.421, de 8 de maio de 2020, que 
regulamenta a aplicação dos benefícios 
instituídos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 6.740, de 08 
de maio de 2020, no caso de créditos não 
inscritos em dívida ativa. 

 
DECRETO N. 47488  

de 02 de junho de 2020 
D.O.RIO de 02/06/2020 p. 2 

(Edição especial) 
(Ato correlato) 

(Ato alterado) 

 

 
 
Institui o Comitê Estratégico para 
desenvolvimento, aprimoramento, e 
acompanhamento do Plano de Retomada, em 
decorrência dos impactos da pandemia da 
COVID-19, e dá outras providências. 

 
 

DECRETO N. 47536  
de 17 de junho de 2020 

D.O.RIO de 18/06/2020 p. 3 
 

 
Altera o art. 4º do Decreto Rio nº 41.201, de 8 de 
janeiro de 2016, que dispõe sobre a taxa de juros 
e o prazo para desconto em folha de pagamento 
dos empréstimos consignados e estabelece 
critérios para o cálculo da Margem Consignável, 
e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47539  

de 20 de junho de 2020 
D.O.RIO de 22/06/2020 p. 2 

(Edição especial) 

Acrescenta dispositivos ao Decreto Rio nº 
47.488, de 2 de junho de 2020, que institui o 
Comitê Estratégico para desenvolvimento, 
aprimoramento, e acompanhamento do Plano de 
Retomada, em decorrência dos impactos da 

https://drive.google.com/file/d/19-rPLAmbEKPedYKAhb-GAUx8qQVZxlMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c2jxj6vJzD-TqGqfz_Hen1aB-jF42uy8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DNtWoLCu-A1XH6e9X2f7V2f_UyLKzln3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KM-PZJRrvz9nrNhjQFO0aGVQHdsLDPUD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12N9wpcmM1puLWUxTWup7-AnzgyShd0Sr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12N9wpcmM1puLWUxTWup7-AnzgyShd0Sr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jsW8u7sByp-xk1xuNs4-gqhF5ja-MVJm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAMFONUUPqyx40CQ3eEvUTdBmS8V9k4y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XHfP3qpf7Y9YQAc4lPHhaz4yuDXJ_w0z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_RGQgVPFUZdX0tKzgSBzFQBw8K2rpbFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o5okfXS8wDEuJthZZwCS0zgkypIJwc-G/view?usp=sharing
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 pandemia da COVID-19, e dá outras 
providências, para dispor sobre a suspensão 
temporária das competições esportivas 
profissionais, e dá outras providências. 

 
 
 
 

DECRETO N. 47540  
de 20 de junho de 2020 

D.O.RIO de 22/06/2020 p. 3 
(Ato correlato) 

 

 
Altera os Decretos Rio nos 47.282, de 21 de 
março de 2020, que determina a adoção de 
medidas adicionais, pelo Município, para 
enfrentamento da pandemia do novo 
Coronavírus - COVID-19, e dá outras 
providências, e 47.488, de 2 de junho de 2020, 
que institui o Comitê Estratégico para 
desenvolvimento, aprimoramento, e 
acompanhamento do Plano de Retomada, em 
decorrência dos impactos da pandemia da 
COVID-19, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47550  

de 26 de junho de 2020 
D.O.RIO de 26/06/2020 p. 2 

(Edição especial) 
(Ato correlato) 

(Ato alterado) 
 

 
Dispõe sobre condições de colocação de mesas 
e cadeiras em logradouros públicos, em caráter 
extraordinário, por restaurantes, bares, 
lanchonetes e estabelecimentos congêneres, até 
31 de dezembro de 2020, e dá outras 
providências. 

 
 
 

DECRETO N. 47551  
de 26 de junho de 2020 

D.O.RIO de 26/06/2020 p. 3 
(Edição especial) 

 

 
Altera os Decretos Rio nos 47.282, de 21 de 
março de 2020, que determina a adoção de 
medidas adicionais, pelo Município, para 
enfrentamento da pandemia do novo 
Coronavírus - COVID - 19, e dá outras 
providências, e 47.488, de 2 de junho de 2020, 
que institui o Comitê Estratégico para 
desenvolvimento, aprimoramento, e 
acompanhamento do Plano de Retomada, em 
decorrência dos impactos da pandemia da 
COVID-19, e dá outras providências. 

 
 

DECRETO N. 47586  
de 03 de julho de 2020 

D.O.RIO de 06/07/2020 p. 3 
 

Altera os indicadores de saúde previstos no art. 
14 e no Anexo I do Decreto Rio nº 47.488, de 2 
de junho de 2020, que institui o Comitê 
Estratégico para desenvolvimento, 
aprimoramento, e acompanhamento do Plano de 
Retomada, em decorrência dos impactos da 
pandemia da COVID-19, e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 47593  

de 09 de julho de 2020 
D.O.RIO de 10/07/2020 p. 3 

 

Altera os Decretos Rio nos 47.488, de 2 de junho 
de 2020, que institui o Comitê Estratégico para 
desenvolvimento, aprimoramento, e 
acompanhamento do Plano de Retomada, em 
decorrência dos impactos da pandemia da 
COVID-19, e dá outras providências, e 47.550, 

https://drive.google.com/file/d/1hFko8Fgg68F1hYvA-_dNoIVO7kouvzxV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15dJDxdEev6Q33w-f5wmViO8ohoMSrtyl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXUUgCP_Stbt6IRCoCOpDrAAkWVGOCGC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipZ2a64xEt8wMEOeHJ-ABAw_AEROtcba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b2H94PsJnHFmw9OUkptZj8DF3yGytU0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mTHBy_LuJfVIFPDtXQi5aHlYYmMboApy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MKNd7Gnl5aJ3y2JTsNAaoYkYxfwG_c9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b2H94PsJnHFmw9OUkptZj8DF3yGytU0g/view?usp=sharing
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de 26 de junho de 2020, que dispõe sobre 
condições de colocação de mesas e cadeiras em 
logradouros públicos, em caráter extraordinário, 
por restaurantes, bares, lanchonetes e 
estabelecimentos congêneres, até 31 de 
dezembro de 2020, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47598  

de 10 de julho de 2020 
D.O.RIO de 13/07/2020 p. 4 

 

 
Suspende por prazo indeterminado a venda de 
bebidas alcoólicas em bancas de jornais e 
revistas no Município do Rio de Janeiro. 

  
 

DECRETO N. 47604  
de 16 de julho de 2020 

D.O.RIO de 17/07/2020 p. 3 
 

 
Altera o Decreto Rio nº 47.488, de 2 de junho de 
2020, que institui o Comitê Estratégico para 
desenvolvimento, aprimoramento, e 
acompanhamento do Plano de Retomada, em 
decorrência dos impactos da pandemia da 
COVID-19, e dá outras providências. 

 
 

DECRETO N. 47683  
de 22 de julho de 2020 

D.O.RIO de 24/07/2020 p. 11 
 

Altera o Decreto Rio nº 47.488, de 2 de junho de 
2020, que institui o Comitê Estratégico para 
desenvolvimento, aprimoramento, e 
acompanhamento do Plano de Retomada, em 
decorrência dos impactos da pandemia da 
COVID-19, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47721 

de 31 de julho de 2020 
D.O.RIO de 31/07/2020 p. 2 

(Edição especial) 
 

Altera o Decreto Rio nº 47.488, de 02 de junho 
de 2020, que institui o Comitê Estratégico para 
desenvolvimento, aprimoramento, e 
acompanhamento do Plano de Retomada, em 
decorrência dos impactos da pandemia da 
COVID-19, e dá outras providências. 

 
 

DECRETO N. 47770  
de 07 de agosto de 2020 

D.O.RIO de 10/08/2020 p. 11 
 

Divulga a ata da reunião do Comitê Científico da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e altera o 
Decreto Rio nº 47.488, de 02 de junho de 2020, 
que institui o Comitê Estratégico para 
desenvolvimento, aprimoramento, e 
acompanhamento do Plano de Retomada, em 
decorrência dos impactos da pandemia da 
COVID-19, e dá outras providências. 

 
 

DECRETO N. 47783  
de 12 de agosto de 2020 

D.O.RIO de 13/08/2020 p. 3 
 

Altera o Decreto Rio nº 47.296, de 24 de março 
de 2020, que dispõe sobre o procedimento para 
credenciamento de estabelecimentos hoteleiros 
para hospedagem de idosos assintomáticos 
moradores de comunidades carentes visando 
prevenir a contaminação pelo novo Coronavírus 
- COVID-19 - e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47794  

de 19 de agosto de 2020 
D.O.RIO de 20/08/2020 p. 4 

 

Divulga a ata da reunião do Comitê Científico da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e altera o 
Decreto Rio nº 47.488, de 2 de junho de 2020, 
que institui o Comitê Estratégico para 
desenvolvimento, aprimoramento, e 

https://drive.google.com/file/d/1nvNT18W8a66qG87PjE-oc6zNH9Z0YGwZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15dJDxdEev6Q33w-f5wmViO8ohoMSrtyl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18pePdeb_6mq4OVHKXlME_J_tv-Wz2gXX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g9m-zfH2wglXj6hL6KcTKUUSBNQDayaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IiAa4f0kLGYgqM0g5-AuN0UoNPumfa2F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o087n2rUxGQrMQLWDQ1jkIbf9nvECKWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pJaA6WEgLEAw2IiUUpwP9pTMrN2gfXNU/view?usp=sharing
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acompanhamento do Plano de Retomada, em 
decorrência dos impactos da pandemia da 
COVID-19, e dá outras providências. 

 
 
 

DECRETO N. 47796  
de 19 de agosto de 2020 

D.O.RIO de 16/09/2020 p. 9 

Representação de inconstitucionalidade 
 

Regulamenta a aplicação da Lei Complementar 
nº 219, de 19 de agosto de 2020, que estabelece 
incentivos e benefícios para pagamento de 
contrapartida no licenciamento e legalização de 
construções no Município do Rio de Janeiro, em 
caráter temporário, mediante benefícios 
urbanísticos com cobrança de contrapartida 
como forma de viabilizar recursos para o 
enfrentamento das crises sanitária e econômica 
oriundas da pandemia da COVID-19 e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 47798  

de 20 de agosto de 2020 
 D.O.RIO de 21/08/2020 p. 2  
 

Altera o Decreto Rio nº 47.264, de 17 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas 
emergenciais no âmbito fazendário em face da 
pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, e dá 
outras providências. 

 
 

DECRETO N. 47882  
de 03 de setembro de 2020 
D.O.RIO de 04/09/2020 p. 4 

 

Divulga a ata da reunião do Comitê Científico da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e altera o 
Decreto Rio nº 47.488, de 2 de junho de 2020, 
que institui o Comitê Estratégico para 
desenvolvimento, aprimoramento, e 
acompanhamento do Plano de Retomada, em 
decorrência dos impactos da pandemia da 
COVID-19, e dá outras providências. 

 
 
 
 

DECRETO N. 47903  
de 11 de setembro de 2020 
D.O.RIO de 11/09/2020 p. 2 

(Edição especial) 
(Ato alterado) 

 

Divulga a ata da reunião do Comitê Científico da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, altera os 
Decretos Rio nos 47.282, de 21 de março de 
2020, que determina a adoção de medidas 
adicionais, pelo Município, para enfrentamento 
da pandemia do novo Coronavírus - COVID-19, 
e dá outras providências, e 47.488, de 2 de junho 
de 2020, que institui o Comitê Estratégico para 
desenvolvimento, aprimoramento, e 
acompanhamento do Plano de Retomada, em 
decorrência dos impactos da pandemia da 
COVID-19, e dá outras providências, e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 47926  

de 17 de setembro de 2020 
D.O.RIO de 18/09/2020 p. 2 

 

 
Determina a suspensão da cobrança da tarifa de 
pedágio na Avenida Governador Carlos Lacerda 
- Linha Amarela, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47958  

de 24 de setembro de 2020 
D.O.RIO de 25/09/2020 p. 2 

 

Altera o Decreto Rio nº 47.903 de 11 de 
setembro de 2020, que divulga a ata da reunião 
do Comitê Científico da Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro, altera os Decretos Rio nos 
47.282, de 21 de março de 2020, que determina 

https://drive.google.com/file/d/1-UL42-OisRKcfOkLsAz62twxTV_mBk5I/view?usp=sharing
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=202000700240
https://drive.google.com/file/d/1aoNzFPfyXNyOMV6Vn8RHtu9qSC0YjDBt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kzREEWSpyCSvuCPC-p3dklGUVsUDOeDK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/104EFt6I3m_XodxGUIWEfBlC5xfX17Krj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CgmLPDT6ZWd5BY5OOixMRJwndGdbLAKv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nHrzB--CkMKSR5Wwi6DLheiChq5nFdFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CgmLPDT6ZWd5BY5OOixMRJwndGdbLAKv/view?usp=sharing
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a adoção de medidas adicionais, pelo Município, 
para enfrentamento da pandemia do novo 
Coronavírus - COVID-19, e dá outras 
providências, e 47.488, de 2 de junho de 2020, 
que institui o Comitê Estratégico para 
desenvolvimento, aprimoramento, e 
acompanhamento do Plano de Retomada, em 
decorrência dos impactos da pandemia da 
COVID-19, e dá outras providências. 
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

RESOLUÇÃO CGM N. 1622  
de 16 de março de 2020  

D.O.RIO de 17/03/2020 p. 43 
 

Define as medidas temporárias adotadas no 
âmbito da Controladoria Geral do Município do 
Rio de Janeiro – CGM Rio, visando a prevenção 
do contágio pelo novo Coronavírus (COVID19) e 
dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO CGM N. 1625  

de 24 de março de 2020  
D.O.RIO de 25/03/2020 p. 20 

(Ato alterado) 
 

 
Estabelece procedimentos para identificação, no 
Sistema FINCON, das despesas decorrentes 
das medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública, e dá outras providências. 

 
 
 

RESOLUÇÃO CGM N. 1628  
de 02 de abril de 2020  

D.O.RIO de 03/04/2020 p. 20 
 

Divulga a ampliação das informações e 
consultas disponíveis no Portal Contas Rio com 
a implantação de Painel Gerencial Interativo 
Consolidado, composto de cinco painéis 
gerenciais interativos detalhados, específicos 
para apresentação das despesas realizadas com 
base na Lei Federal nº 13.979/20 para  
enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus 
- COVID-19.  

 
RESOLUÇÃO CGM N. 1629 

De 13 de abril de 2020   
D.O.RIO de 14/04/2020 p. 57 

(Ato correlato) 
 

Institui o roteiro orientador para a emissão de 
Declaração de Conformidade do ato de 
autorização de despesas emergenciais visando 
à prevenção do contágio pelo novo Coronavírus 
(COVID19) no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Município do Rio de Janeiro. 

 
RESOLUÇÃO CGM N. 1630 

De 13 de abril de 2020   
D.O.RIO de 14/04/2020 p. 61 

(Ato alterado) 
 

Institui o roteiro orientador para a emissão de 
Declaração de Conformidade na fase de 
Liquidação das despesas emergenciais visando 
à prevenção do contágio pelo novo Coronavírus 
(COVID19) no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Município do Rio de Janeiro.  

 
 

RESOLUÇÃO CGM N. 1637 
de 28 de abril de 2020  

D.O.RIO de 29/04/2020 p. 21 
 

Regulamenta o disposto no art. 37 do Decreto nº 
44.698, de 29 de junho de 2018, relativo a 
análise pela Controladoria Geral, da 
conformidade de indicações para o Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal e Diretoria das 
empresa pública e sociedade de economia e dá 
outras providências. 

 
RESOLUÇÃO CGM N. 1638 

de 28 de abril de 2020  
D.O.RIO de 29/04/2020 p. 23 

 

Inclui o artigo 2-A, parágrafo único no artigo 5º e 
artigo 5º-A na Resolução CGM n.º 1.625, de 24 
de março de 2020, que estabelece 
procedimentos para identificação, no Sistema 
FINCON, das despesas decorrentes das 
medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública, e dá outras providências.  

 
RESOLUÇÃO CGM N. 1639 

de 05 de maio de 2020  
D.O.RIO de 06/05/2020 p. 27 

Estabelece procedimentos para liquidação 
contábil, pela Controladoria Geral, para 
cumprimento do disposto no Decreto Rio nº 
47.339/2020, que dispõe sobre a liquidação das 

https://drive.google.com/file/d/1F8dQw7vbUFoWi4eghWuWGCFVVEmMrrhZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3xlR2inuh2lkFV5kgr7EQ3_Q6x6Cc_L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SVnoLdjTj9g2uX5b_9mEYJ1cXyY60aWk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOfA_dqEVbvi_v4pm7LUCUBKa7yCVyjO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LrbQdAzGpIeNIoPdNuR12uGk-ev8QYEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KXyQPSzy255VTEHqyfwmdIRfCbxYHiym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FrZxOfPQlgoI9M52Em4vqNSNrxRUl1cK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19GSH8YvGFnYl6fiS_o4OuBAdnDILpOlc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11sfRtxSaFxCXlrh_qvSWuG5nZgNc6FYI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jDU4Le19bsW4FMMrVYQKS2FkhjHRZsG-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PABFv47tMJmeq0mQDnD0x3FvvJ6VFi4t/view?usp=sharing
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 despesas no sistema FINCON, na Administração 
Direta e Indireta. 

 
RESOLUÇÃO CGM N. 1641 

de 06 de maio de 2020  
D.O.RIO de 07/05/2020 p. 22 

 

Aprova os roteiros orientadores para a emissão 
de Declaração de Conformidade dos atos de 
autorização de despesa no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Município do 
Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO CGM N. 1645 

de 20 de maio de 2020  
D.O.RIO de 21/05/2020 p. 39 

(Ato alterado) 
 

 
Divulga o documento “Compêndio de 
Orientações da CGM-Rio sobre Conformidade 
de Procedimentos de Controle dos Atos 
Relativos às Ações para Enfrentamento da 
COVID-19”. 

 
 

RESOLUÇÃO CGM N. 1654 
de 19 de junho de 2020  

D.O.RIO de 22/06/2020 p. 74 
 

Inclui o artigo 2º-B e altera os artigos 3º e 5º da 
Resolução CGM n.º 1.625, de 24 de março de 
2020, que estabelece procedimentos para 
identificação, no Sistema FINCON, das 
despesas decorrentes das medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública, 
e dá outras providências. 

 
 
 

RESOLUÇÃO CGM N. 1655 
de 22 de junho de 2020  

D.O.RIO de 23/06/2020 p. 60 
 

 
Inclui o inciso VI no art. 3º da Resolução CGM nº 
1.645, de 20 de maio de 2020, que divulga o 
documento “Compêndio de Orientações da 
CGM-Rio sobre Conformidade de 
Procedimentos de Controle dos Atos Relativos 
às Ações para Enfrentamento da COVID-19”, e 
altera itens do referido Compêndio na forma que 
menciona. 

 
RESOLUÇÃO CGM N. 1656 

de 22 de junho de 2020  
D.O.RIO de 23/06/2020 p. 61 

 

Atualiza o Manual de Normas e Procedimentos 
de Controle Interno, para inclusão e 
consolidação dos procedimentos estabelecidos 
nas legislações para medidas de enfrentamento 
da Pandemia do novo Coronavírus - Covid19. 

 
 
 

RESOLUÇÃO CGM N. 1658 
de 13 de julho de 2020  

D.O.RIO de 14/07/2020 p. 24 
 

Altera o roteiro orientador para a emissão de 
Declaração de Conformidade na fase de 
Liquidação das despesas emergenciais visando 
à prevenção do contágio pelo novo coronavírus 
(COVID 19) no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Município do Rio de Janeiro, instituído 
pela Resolução CGM nº 1630 de 13 de abril de 
2020. 

 
 

RESOLUÇÃO CGM N. 1659 
de 13 de julho de 2020  

D.O.RIO de 14/07/2020 p. 24 
 

Altera o item 3.2.3 b  e o apêndice 4 do 
documento "Compêndio de Orientações da 
CGM-Rio sobre Conformidade de 
Procedimentos de Controle dos Atos Relativos 
às Ações para Enfrentamento da COVID-19", 
instituído pela Resolução CGM nº 1.645 de 20 de 
maio de 2020. 

https://drive.google.com/open?id=1u8jmMMa5ASC0dIF9izpXi4NR9nHZ0bzM
https://drive.google.com/file/d/1uyEVZIAsJ8929Gez8ROAUhGBy4NNzxB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/191NecqWU1kPUBteUa_dV2UQQLr0aamRZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MgH5Ga78l8Mfv2NL3Y2f8RPzKnifEiMZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KQhCAfsK_sWHm1uCmno8w_VJ2ymgaAoY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NTxhHHpNY458mZXkL14KPm_qIDWB8NYK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19GSH8YvGFnYl6fiS_o4OuBAdnDILpOlc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ctfIWyBSHqm_5HiClDk-wLb2TVPZ9V79/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO CGM N. 1665 
de 02 de setembro de 2020  
D.O.RIO de 03/09/2020 p. 37 

 

Divulga a ampliação das informações e 
consultas disponíveis no Portal Contas Rio com 
a implantação de NOVO Painel Gerencial 
Interativo, para apresentação das despesas 
realizadas com base na Lei Federal nº 13.979/20 
para enfrentamento à pandemia do novo 
Coronavírus - COVID19. 

 
 

RESOLUÇÃO CGM N. 1670 
de 09 de setembro de 2020  
D.O.RIO de 10/09/2020 p. 34 

 

Atualiza o roteiro orientador para a emissão de 
Declaração de Conformidade do ato de 
autorização de despesas emergenciais visando 
à prevenção do contágio pelo novo coronavírus 
(COVID19) no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Município do Rio de Janeiro, instituído 
pela Resolução CGM nº 1.629, de 13 de abril de 
2020. 

 
RESOLUÇÃO CGM N. 1671 
de 17 de setembro de 2020  
D.O.RIO de 18/09/2020 p. 31 

 

 
Solicita aos órgãos e entidades municipais o 
encaminhamento à CGM-RIO dos Instrumentos 
Jurídicos assinados relacionados a ações de 
enfrentamento do COVID-19. 

  
  
 

RESOLUÇÃO PGM N. 981  
de 18 de março de 2020  

 D.O.RIO de 20/03/2020 p. 48 
 

 
Autoriza o trabalho a distância em caráter 
excepcional e transitório. 

 
 

RESOLUÇÃO PGM N. 990  
de 13 de abril de 2020  

D.O.RIO de 14/04/2020 p. 57 
(Ato correlato) 

 

 
Estabelece o procedimento na Procuradoria 
Geral do Município para o recebimento das 
correspondências, documentos e demais 
expedientes de comunicação administrativa 
enviados pelo público em geral por meio 
eletrônico, na forma disposta. 

 
RESOLUÇÃO PGM N. 993 

de 06 de maio de 2020  
D.O.RIO de 07/05/2020 p. 22 

(Ato alterado) 
 

 
Prorroga o prazo de validade das certidões de 
regularidade fiscal emitidas pela Dívida Ativa e 
dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO PGM N. 994 

de 11 de maio de 2020  
D.O.RIO de 12/05/2020 p. 20 

 
Institui a Força Tarefa de Enfrentamento à 
COVID-19 (FTCOVID/PGM) e dá outras 
providências. 
 

 
RESOLUÇÃO PGM N. 998 

de 18 de maio de 2020  
D.O.RIO de 18/05/2020 p. 19 

 

 
Cria totens e regulamenta o  atendimento remoto 
nas lojas e postos da Dívida Ativa , durante a 
Pandemia de Covid-19, e dá outras providências. 
 

https://drive.google.com/file/d/1yY7LOm2cYEU7TkEO9rqTho-wDIXxqfi3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KXyQPSzy255VTEHqyfwmdIRfCbxYHiym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MsbSlS1iJ_V_cXBk_V6q7RIKwfA-34SE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-rQq3j4iD72J4U1SFtBMf2ifFUIXod7m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MxNLvM74zaPl7uPj7myNarPFVyCfvxbu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PDMnq0ofr4jsiN6w8YbOtWuTfzXI9H55/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lGlDQ6uFoEm1uL6_hEZlGdu0KXssP8Q6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wPcJl1BwARdMbU3AfmLZodQDXJXd0mrn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gwuWOZBuNEs-Vw9a7EaIP5h2HIizUTK1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GZOnDuC0nYt1z7dTDLnV8UKH82Qn1Pwf/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO PGM N. 1001 

de 29 de maio de 2020  
D.O.RIO de 01/06/2020 p. 50 

 
Estabelece procedimentos e critérios relativos ao 
parcelamento de créditos inscritos em dívida 
ativa. 
 

 
RESOLUÇÃO PGM N. 1002 

de 10 de junho de 2020  
D.O.RIO de 16/06/2020 p. 39 

 

 
Prorroga o prazo de validade das certidões de 
dívida ativa e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO PGM N. 1008 

de 08 de julho de 2020  
D.O.RIO de 09/07/2020 p. 28 

 

Regulamenta o processamento de consultas 
jurídicas exclusivamente virtuais à Procuradoria 
Administrativa da Procuradoria Geral do 
Município e dá outras providências. 
 

 
 

RESOLUÇÃO PGM N. 1013 
de 21 de setembro de 2020  
D.O.RIO de 22/09/2020 p. 38 

 

Dispõe sobre o Plano de Retomada às 
Atividades Presenciais e estabelece o plano 
piloto do regime de teletrabalho na Procuradoria 
Geral do Município, em razão da pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras 
providências. 

  
  
 
 
 

RESOLUÇÃO SEMESQVE N. 22 
de 10 de agosto de 2020  

D.O.RIO de 11/08/2020 p. 108 
 

Define as medidas temporárias adotadas para os 
casos de denúncia de violação de direitos da 
pessoa idosa, atividades coletivas e 
recadastramento dos projetos sociais de 
transferência de renda, no âmbito da Secretaria 
Municipal do Envelhecimento Saudável, 
Qualidade de Vida e Eventos (SEMESQVE), 
visando a prevenção do contágio pelo novo 
coronavírus (covid-19) e dá outras providências. 

  
  
 

RESOLUÇÃO SEOP N. 315 
de 22 de maio de 2020  

D.O.RIO de 25/05/2020 p. 42 
(Ato correlato) 

 

 
 
Autoriza a operação de veículos do serviço de 
transporte complementar. 

 
RESOLUÇÃO SEOP N. 316 

de 27 de maio de 2020  
D.O.RIO de 28/05/2020 p. 14 

(Ato alterado) 
 

 
 
Autoriza a operação de veículos do serviço de 
transporte complementar. 

 
RESOLUÇÃO SEOP N. 319 

de 10 de julho de 2020  
D.O.RIO de 13/07/2020 p. 20 

 
Dispõe sobre a prorrogação da autorização de 
operação de veículos do serviço de transporte 

https://drive.google.com/file/d/1e2DUuPonGhvFjYqPFMYlwevxlYL76no4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wPcJl1BwARdMbU3AfmLZodQDXJXd0mrn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PsyW7Su7Qod-crOwH8He6oVNB2h0xO6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/175HR-jdzCEDY7GV4oWpMjCetFqz6ssVe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-SSLdAI4ShEuGbq_xNpo88UcOMJYg4QU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JcKDz0Tqg8Pn3t2ArG7IQ9AVYhgFxpKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t0ClQnk7xARjxkUbRWu62tfC3vp6oRZC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wTdwwDK3H7ih_T99bVN_iGJrFHkcnlqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mVPui2x6LWo1vMQO3YaXxyvNd_5_PqKz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mVPui2x6LWo1vMQO3YaXxyvNd_5_PqKz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HowPfM9tEyX1YWbarymY300B0jyH8KV7/view?usp=sharing
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 complementar estabelecida na Resolução SEOP 
“N” Nº 316, de 27 de maio de 2020. 

 
RESOLUÇÃO SEOP N. 320 

de 20 de agosto de 2020  
D.O.RIO de 21/08/2020 p. 17 

 

 
Dispõe sobre a prorrogação da autorização de 
operação de veículos do serviço de transporte 
complementar estabelecida na Resolução SEOP 
“N” Nº 316, de 27 de maio de 2020. 

  
  
 
 

RESOLUÇÃO SMAC N. 14  
de 19 de março de 2020  

D.O.RIO de 20/03/2020 p. 44 
(Ato alterado) 

 

Dispõe sobre medidas emergenciais, acerca do 
regime de comparecimento ao trabalho, prazos 
administrativos e atendimento ao público, 
funcionamento dos parques naturais municipais, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente da Cidade - SMAC, em face da 
pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, e dá 
outras providências. 

 
 

RESOLUÇÃO SMAC N. 15  
de 25 de março de 2020  

D.O.RIO de 26/03/2020 p. 23 
 

 
Dispõe sobre medidas emergenciais, acerca dos 
programas mutirão reflorestamento, hortas 
cariocas e conservando rios executados no 
âmbito da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente da Cidade - SMAC, em face da 
pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, e dá 
outras providências. 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO SMAC N. 16  
de 02 de abril de 2020  

D.O.RIO de 03/04/2020 p. 17 
 

 
Dispõe sobre prorrogação dos efeitos previstos 
nos artigos 1º e 2º da resolução SMAC n.º 14, DE 
19 de março de 2020. /Dispõe sobre medidas 
emergenciais, acerca do regime de 
comparecimento ao trabalho, prazos 
administrativos e atendimento ao público, 
funcionamento dos parques naturais municipais, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente da Cidade - SMAC, em face da 
pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, e dá 
outras providências./ 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO SMAC N. 17  
de 16 de abril de 2020  

D.O.RIO de 17/04/2020 p. 14 
 

 
Dispõe sobre o detalhamento, no âmbito do 
licenciamento ambiental, dos procedimentos do 
artigo 8º da resolução SMAC n.º 14, de 19 de 
março de 2020 e dá outras providências. /Dispõe 
sobre medidas emergenciais, acerca do regime 
de comparecimento ao trabalho, prazos 
administrativos e atendimento ao público, 
funcionamento dos parques naturais municipais, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente da Cidade - SMAC, em face da 
pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, e dá 
outras providências./ 

https://drive.google.com/file/d/1xSeKxI_IRgxTk4uyynhBDAE0zMJrwuKm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMoF_rTXiqQu75w-Odsqp7QeiAw0uMJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMoF_rTXiqQu75w-Odsqp7QeiAw0uMJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ly303X3HGhNSUFfoxs_daMWljV7rUbDu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ly303X3HGhNSUFfoxs_daMWljV7rUbDu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QuGTEmdn_qcAdmTyCO77URGI0AhdHSY2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x1Yd3at6pXkrBUcYoiY4garZZoquXadK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1u1NZELRjPquLoCMcUPxnQeg1Zgds01Pv
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RESOLUÇÃO SMAC N. 18 

de 16 de abril de 2020  
D.O.RIO de 17/04/2020 p. 14 

(Ato alterado) 

 
Dispõe sobre o estabelecimento de novos prazos 
para os artigos 1º, 2º e 11º e a alteração da 
redação do art. 1º da resolução SMAC n.º 14, de 
19 de março de 2020 e dá outras providências. 
 

 
RESOLUÇÃO SMAC N. 20 

de 30 de abril de 2020  
D.O.RIO de 04/05//2020 p. 41 

 

 
Dispõe sobre o estabelecimento de novos prazos 
Para o Artigos 6º, da Resolução SMAC nº 14 de 
19 de março de 2020 e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SMAC N. 21 

de 30 de abril de 2020  
D.O.RIO de 04/05//2020 p. 41 

 
Dispõe sobre prorrogação dos efeitos previstos 
no artigo 1o da Resolução SMAC n.º 18, de 16 
de abril de 2020. 
 

 
 

RESOLUÇÃO SMAC N. 23 
de 05 de maio de 2020  

D.O.RIO de 06/05//2020 p. 23 
 

 
Dispõe sobre as orientações a serem seguidas 
para localização, instalação, operação e 
desinstalação dos hospitais de campanha, em 
atendimento ao Parágrafo único do Art. 1o- k do 
Decreto RIO 47.282 de 21 de março de 2020 
(redação dada pelo Decreto 47.385 de 27 de abril 
de 2020). 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO SMAC N. 24 
de 15 de maio de 2020  

D.O.RIO de 18/05/2020 p. 15 
(Ato alterado) 

 

 
Dispõe sobre o estabelecimento de novos prazos 
para os artigos 1º, 2º E 11º da resolução SMAC 
n.º 14, de 19 de março de 2020. /Dispõe sobre 
medidas emergenciais, acerca do regime de 
comparecimento ao trabalho, prazos 
administrativos e atendimento ao público, 
funcionamento dos parques naturais municipais, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente da Cidade - SMAC, em face da 
pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, e dá 
outras providências./ 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO SMAC N. 25 
de 29 de maio de 2020  

D.O.RIO de 01/06/2020 p. 47 
 

 
Dispõe sobre prorrogação dos efeitos previstos 
no artigo 1º da resolução SMAC n.º 24, de 15 de 
maio de 2020. /Dispõe sobre medidas 
emergenciais, acerca do regime de 
comparecimento ao trabalho, prazos 
administrativos e atendimento ao público, 
funcionamento dos parques naturais municipais, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente da Cidade - SMAC, em face da 
pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, e dá 
outras providências./ 

  
  

https://drive.google.com/file/d/1GS3B8ooHzShEc2Ru7lgp_4ta5RsKRvfE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kpgsVuu5fegg7cJ70rqnjBv2COBywJcl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jm6YYN4mjcKyyatNaqPf9DBZYfCSEItQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kpgsVuu5fegg7cJ70rqnjBv2COBywJcl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N1VroiFBcv3T4PVTr5P8F5Av79V04ibM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0750-x8K29vkBAhtEfXiKHBsUimRaqu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pvQheH1B536EUaUKhiGqyt9NNj7gCxBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pvQheH1B536EUaUKhiGqyt9NNj7gCxBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pvQheH1B536EUaUKhiGqyt9NNj7gCxBe/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SMASDH N. 3 
de 20 de março de 2020  

D.O.RIO de 23/03//2020 p. 38 
(Ato alterado) 

 

 
Dispõe sobre as medidas a serem adotadas, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos, de prevenção ao 
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), em 
situação de pandemia declarada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), na forma 
que menciona. 

 
 
 

RESOLUÇÃO SMASDH N. 4 
de 30 de abril de 2020  

D.O.RIO de 13/05//2020 p. 20 
 

 
Altera a Resolução SMASDH nº 03/2020, de 20 
de março de 2020, que estabelece as medidas a 
serem adotadas, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos, de prevenção ao contágio pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19), em situação de 
pandemia declarada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), na forma que menciona, e dá 
outras providências. 

 
 

RESOLUÇÃO SMASDH N. 5 
de 29 de junho de 2020  

D.O.RIO de 01/07/2020 p. 49 
 

 
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação,  da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos, para o enfrentamento à 
pandemia, provocada pelo novo Coronavírus 
COVID-19, no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS. 

  
  
 

RESOLUÇÃO SMDEI N. 62 
de 29 de abril de 2020  

D.O.RIO de 30/04/2020 p. 37 
 

 
Disciplina e normatiza a extensão do horário de 
funcionamento de feiras livres da Cidade do Rio 
de Janeiro. 
 

 
RESOLUÇÃO SMDEI N. 66 

de 12 de maio de 2020  
D.O.RIO de 13/05/2020 p. 18 

Suspende o funcionamento das feiras livres n.º 
176, localizada da Avenida das Lagoas, no bairro 
Gardênia Azul, e n.º 480, da Rua Edgard 
Cavaleiro, no bairro Cidade de Deus e 480, e 
autorizações de feirantes. 

  
  
 

RESOLUÇÃO SMF N. 3134  
de 20 de março de 2020  

D.O.RIO de 23/03/2020 p. 5 
(Ato alterado) 

 

 
 
Define procedimentos sobre a lavratura, registro 
e controle de auto de infração administrativos. 

 
RESOLUÇÃO SMF N. 3135  

de 24 de março de 2020  
D.O.RIO de 25/03/2020 p. 4 

(Ato alterado) 

 
Dispõe sobre o atendimento ao público pelos 
órgãos da Subsecretaria de Tributação e 
Fiscalização e da Subsecretaria de 
Licenciamento, Fiscalização e Controle Urbano, 

https://drive.google.com/file/d/1LeMKCP5U02WCU2vF7GQD8ZzjXD0nvrfo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JhqtTT5UQmTQlp_uWRdiXD1Vky818ldd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JhqtTT5UQmTQlp_uWRdiXD1Vky818ldd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w-hzNPAXtyY9LdlwuoR-hBR2niqN6Lq7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11PBtfiR9jOqdn26rXHmLTt8pP-FCAQ5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Q1kwwfQb9KyrxJC2jsZi6NCmvaqW-LW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ybb37Kpdr6tfsdC1WmZRfNW0Wrf2sCvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Roo9jC837HCFyknIRUziWB6wlPgBwp7j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/106lWm7mzkstRF2RLRSKYYKZC6sKeb3A3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11f8z0AZ3bTyA3VIlmufdp1YLDByo9yBa/view?usp=sharing
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 por força da situação de emergência na Cidade 
do Rio de Janeiro provocada pela pandemia do 
novo Coronavírus. 

 
 

RESOLUÇÃO SMF N. 3138  
de 26 de março de 2020  

D.O.RIO de 27/03/2020 p. 5 
(Ato alterado) 

 

 
Dispõe sobre operações de fiscalização dos 
órgãos da subsecretaria de licenciamento, 
fiscalização e controle urbano, nos termos da 
previsão dos arts. 1º, inciso XIII, 1º-A, 1º-D e 1º-
e do decreto rio nº 47.282, de 21 de março de 
2020, por força da situação de emergência na 
Cidade do Rio de Janeiro provocada pela 
pandemia do Coronavírus-Covid-19. 

 
RESOLUÇÃO SMF N. 3140  

de 07 de abril de 2020  
D.O.RIO de 08/04/2020 p. 10 

 

Procede a ajustes e correções na resolução SMF 
nº 3.135, de 24 de março de 2020 e regulamenta 
a aplicação do art. 22, IV, do decreto nº 14.602, 
de 29 de fevereiro de 1996, para os casos que 
especifica. 

 
RESOLUÇÃO SMF N. 3141  

de 08 de abril de 2020  
D.O.RIO de 15/04/2020 p. 40 

(Ato alterado) 

(Ato correlato) 
 

 
Regulamenta o decreto rio nº 47.339 de 07 de 
abril de 2020 por meio da orientação técnica nº 
01/2020. /Estabelece procedimentos para 
liquidação das despesas na administração direta 
e indireta, e dá outras providências./ 

 
RESOLUÇÃO SMF N. 3145  

de 17 de abril de 2020  
D.O.RIO de 20/04/2020 p. 5 

(Ato alterado) 
 

 
Prorroga o prazo definido na resolução SMF nº 
3134, de 20 de março de 2020. /Define 
procedimentos sobre a lavratura, registro e 
controle de auto de infração administrativos./ 

 
RESOLUÇÃO SMF N. 3147  

de 27 de abril de 2020  
D.O.RIO de 28/04/2020 p. 8 

 
Altera a Resolução SMF nº 3.141, de 8 de abril 
de 2020, que regulamenta o Decreto Rio nº 
47.339, de 7 de abril de 2020, por meio da 
Orientação Técnica nº 01/2020. 

  
 

RESOLUÇÃO SMF N. 3149  
de 06 de maio de 2020  

D.O.RIO de 07/05/2020 p. 7 
 

Altera a redação da Resolução SMF nº 3.138, de 
26 de março de 2020, referente a operações de 
fiscalização dos órgãos da Subsecretaria de 
Licenciamento, Fiscalização e Controle Urbano, 
por força da situação de emergência na Cidade 
do Rio de Janeiro provocada pela pandemia do 
Coronavírus- Covid-19. 

 
RESOLUÇÃO SMF N. 3150  

de 18 de maio de 2020  
D.O.RIO de 19/05/2020 p. 5 

 

 
Altera a Resolução SMF nº 3.141, de 8 de abril 
de 2020, que regulamenta o Decreto Rio nº 
47.339, de 7 de abril de 2020, por meio da 
Orientação Técnica nº 01/2020. 

RESOLUÇÃO SMF N. 3151  
de 20 de maio de 2020  

D.O.RIO de 21/05/2020 p. 11 

 
Altera a Tabela de Códigos de Receitas do IPTU. 

https://drive.google.com/file/d/1VPe5HE8vVZNprHhG0SsnyJPghnBpQBEZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zzDOGE6OJhbAPSCQImDBTGrEhjrWeg51/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11f8z0AZ3bTyA3VIlmufdp1YLDByo9yBa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vqvAGwL30EFNOgvt45FKwVdAye7uyCgV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/183lhhajwktTOfiEuNgiHQyxEehJUNdGf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gqChXvvWyqmMPgSvKzTWYl25kFwo1Myc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1LCYDfv_z7bamwsZXaXYi6civ5yUiUtLB
https://drive.google.com/file/d/1Qc4P2iRe1fdDKXTBNweTkdKGVzLV-7XN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ikk0LyqHX_fv1Ip_symRXhX65OMq5Vw5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zzDOGE6OJhbAPSCQImDBTGrEhjrWeg51/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YWi5Cgy6zBRmnvN7CW3QMNY2oDfqgpfR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fhJKOrfSJ2Hh35Fb6UV0QWZdqadkur9u/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SMF N. 3152 

de 20 de maio de 2020  
D.O.RIO de 21/05/2020 p. 12 

(Ato alterado) 

 
Prorroga o prazo definido na Resolução SMF nº 
3.145 de 17 de abril de 2020. /Define 
procedimentos sobre a lavratura, registro e 
controle de auto de infração administrativos./ 
 

 
RESOLUÇÃO SMF N. 3156 

de 25 de maio de 2020  
D.O.RIO de 26/05/2020 p. 6 

 

 
Altera a Resolução SMF nº 3.141, de 8 de abril 
de 2020, que regulamenta o Decreto Rio nº 
47.339, de 7 de abril de 2020, por meio da 
Orientação Técnica nº 01/2020. 

 
RESOLUÇÃO SMF N. 3157 

de 29 de maio de 2020  
D.O.RIO de 01/06/2020 p. 8 

 

 
 
Altera a Tabela de Códigos de Receitas do ISS. 

 
RESOLUÇÃO SMF N. 3158 

de 29 de maio de 2020  
D.O.RIO de 01/06/2020 p. 8 

 

 
Regulamenta o disposto no Decreto Rio nº 
47.460 de 22 de maio de 2020 e dá outras 
providências. 

 
 

RESOLUÇÃO SMF N. 3159 
de 29 de maio de 2020  

D.O.RIO de 01/06/2020 p. 8 
 

 
Dispõe sobre normas transitórias para o 
processo de inclusão predial desenvolvido no 
âmbito da Gerência de Visto Fiscal da 
Coordenadoria do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza e Taxas, como medida 
emergencial decorrente da pandemia do novo 
Coronavírus. 

 
 

RESOLUÇÃO SMF N. 3160 
de 29 de maio de 2020  

D.O.RIO de 01/06/2020 p. 9 
 

Regulamenta os arts. 2º a 4º e 6º do Decreto RIO 
nº 47.421, de 8 de maio de 2020, quanto à 
aplicação dos benefícios instituídos no art. 1º da 
Lei nº 6.740, de 8 de maio de 2020, no tocante 
aos créditos tributários de Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e 
de Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo - TCL não 
inscritos em Dívida Ativa. 

 
 

RESOLUÇÃO SMF N. 3161 
de 29 de maio de 2020  

D.O.RIO de 01/06/2020 p. 10 
(Ato alterado) 

 

Disciplina a aplicação do disposto no Decreto 
RIO nº 47.422, de 8 de maio de 2020, que 
regulamenta a retomada do Programa Concilia 
Rio, autorizada pela Lei nº 6.740, de 8 de maio 
de 2020, no tocante aos créditos tributários não 
inscritos em Dívida Ativa, e dá outras 
providências. 

 
 

RESOLUÇÃO SMF N. 3164 
de 19 de junho de 2020  

D.O.RIO de 22/06/2020 p. 7 
 

Altera a Resolução SMF nº 3.141, de 8 de abril 
de 2020, que regulamenta o Decreto Rio nº 
47.339, de 7 de abril de 2020, por meio da 
Orientação Técnica nº 01/2020.  /Estabelece 
procedimentos para liquidação das despesas na 

https://drive.google.com/file/d/1TKe-Zp0nTisqdeY-z9XGuoCt8aUYk1u6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GvTubuGadVaQxYs9acmsV-ZPiAznaZX2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RF3h5y7osxCK2TpA67qfC0e2_Yo-Lq4Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IqIoa8PfaBU-mJNIIuAmv1Qjh5B1VDJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RBHTfm1yiIPehMRhE7AlCtX27B1uPK8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18IutChulkfcf8UutQOfb0xEBvTYeZQmn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1olISpnKduJlSdBMW9XfCNqYthiEhAHoL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UqKF0Db0DBq-kIxla5YOV1AYK0f4RJbj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DHmFOVe4D_5aanVFn01Y9h5H9rJmUCcb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14LUSKQMHGw1uC6T5g18LEP-KyzBqiTwf/view?usp=sharing
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administração direta e indireta, e dá outras 
providências./ 

 
 

RESOLUÇÃO SMF N. 3170 
de 01 de julho de 2020  

D.O.RIO de 02/07/2020 p. 8 
 

Cria modelos de autodeclarações referidas no 
Decreto Rio nº 47.550, de 26 de junho de 2020, 
que dispõe sobre condições de colocação de 
mesas e cadeiras em logradouros públicos, em 
caráter extraordinário, por restaurantes, bares, 
lanchonetes e estabelecimentos congêneres, até 
31 de dezembro de 2020, e dá outras 
providências. 

 
 

RESOLUÇÃO SMF N. 3172 
de 08 de julho de 2020  

D.O.RIO de 14/07/2020 p. 8 
 

Atualiza os procedimentos relativos à análise 
prévia pela Secretaria Municipal de Fazenda dos 
processos de fatura de que trata a Resolução 
SMF nº 3.141, de 8 de abril de 2020, que 
regulamenta o Decreto Rio nº 47.339, de 7 de 
abril de 2020. 

 
 

RESOLUÇÃO SMF N. 3174 
de 14 de julho de 2020  

D.O.RIO de 15/07/2020 p. 4 
 

Altera a Resolução SMF nº 3.161, de 29 de maio 
de 2020, que disciplina a aplicação do disposto 
no Decreto RIO nº 47.422, de 8 de maio de 2020, 
o qual regulamenta a retomada do Programa 
Concilia Rio, autorizada pela Lei nº 6.740, de 8 
de maio de 2020, no tocante aos créditos 
tributários não inscritos em Dívida Ativa. 

 
RESOLUÇÃO SMF N. 3184 

de 24 de setembro 2020  
D.O.RIO de 25/09/2020 p. 4 

 

Restabelece o serviço de desbloqueio de senha 
web suspenso pelo inciso I do art. 6º do Decreto 
Rio nº 47.264, de 17 de março de 2020, que 
dispôs sobre medidas emergenciais no âmbito 
fazendário em face da pandemia do novo 
Coronavírus - Covid-19. 

  
  
 

RESOLUÇÃO SMIHC N. 8  
de 27 de abril de 2020  

D.O.RIO de 28/04/2020 p. 27 
 

 
Aprova o termo de responsabilidade para 
sepultamento, e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SMIHC N. 9 

de 28 de abril de 2020  
D.O.RIO de 04/05/2020 p. 43 

Dispõe sobre os procedimentos a serem 
adotados pelos serviços funerários e cemiteriais 
para os óbitos da Cidade do Rio de Janeiro e a 
recomendação quanto aos atos de despedida 
enquanto perdurar a pandemia de Covid-19. 
 

 
 

RESOLUÇÃO SMIHC N. 88 
de 22 de maio de 2020  

D.O.RIO de 25/05/2020 p. 44 
 

 
Institui a obrigatoriedade de remessa de 
informações por parte dos cemitérios 
concessionários e permissionários nos prazos 
que especifica e dá outras providências. 
 

  
  

https://drive.google.com/file/d/1dCeyQiKxDCgkZDbsdRqNavs5FU7NRfmY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gqChXvvWyqmMPgSvKzTWYl25kFwo1Myc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DHmFOVe4D_5aanVFn01Y9h5H9rJmUCcb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EdntUg9YfqbgL8yOjS_h1Y1n3pREZ19E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REMUCfbZFdgDjXPZ3t-D68pxzT1b8Ect/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cHN6w1QztN_erWBp-uoWV_VrE0L9HVdj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7NT2War8IRarIvEyXfdCZRKUpwg1e-6/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SMS N. 4330  

de 17 de março de 2020  
D.O.RIO de 18/03/2020 p. 18 

Anexo atualizado– D.O.RIO de 24/03/2020 p. 12 
Anexo atualizado – D.O.RIO de 27/03/2020 p. 8 
Anexo atualizado– D.O.RIO de 30/04/2020 p. 13 

 

 
 
Orientações sobre a prevenção e manejo da 
transmissão e infecção pelo novo Coronavírus 
(SARS-COV-2) e organização dos serviços de 
atenção primária à saúde do Município do Rio de 
Janeiro. 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4331  

de 17 de março de 2020  
D.O.RIO de 18/03/2020 p. 22 

Anexo atualizado – D.O.RIO de 19/03/2020 p. 9 
Anexo atualizado– D.O.RIO de 01/04/2020 p. 12 

 
Atualização das definições operacionais para 
notificação e investigação de casos suspeitos de 
Covid19 em cenário epidemiológico de 
transmissão comunitária. 
 
 

 
 

RESOLUÇÃO SMS N. 4332  
de 18 de março de 2020  

D.O.RIO de 19/03/2020 p. 10 
 

 
/Aprovar e conceder efeito normativo à nota 
técnica SMS/SUBHUE/SHM sobre o 
acolhimento às gestantes, puérperas e recém-
nascidos com suspeita de SRAG./ 
 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4333 

de 18 de março de 2020  
D.O.RIO de 19/03/2020 p. 10 

(Ato alterado) 
 

 
/Aprovar e conceder efeito normativo às 
recomendações para os CAPS do Município do 
Rio de Janeiro referentes a Covid-19./ 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4334 

de 18 de março de 2020  
D.O.RIO de 19/03/2020 p. 11 

Anexo atualizado– D.O.RIO de 23/03/2020 p. 10 

 

 
 
/Aprovar e conceder efeito normativo à nota 
TÉCNICA S/SUBREG./ 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4337 

de 18 de março de 2020  
D.O.RIO de 19/03/2020 p. 14 

 
Aprovar e conceder efeito normativo à 
Procedimento Operacional Padrão Política 
CMCIH 01/2018 - Higienização das Mãos. 
 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4342 

de 27 de março de 2020  
D.O.RIO de 30/03/2020 p. 15 

 

 
Dispõe sobre as medidas especiais de interesse 
sanitário em razão da pandemia de COVID-19. 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4344 

de 30 de março de 2020  
D.O.RIO de 31/03/2020 p. 15 

 

 
/Aprovar e conceder efeito normativo à nota 
técnica: recomendações para os Serviços 
Residenciais Terapêuticos (SRTs) da Cidade do 
Rio de Janeiro referentes à Covid-19./ 
 

https://drive.google.com/file/d/1wSwnNgO0smwYQjEXngGZTGFZrGJyQOSo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10NNCLrlAUT6MWoCD0aPmKqjrcTULyvK3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18NA7Dkw8ELdYj3bg2o-MvZaN-mSDFOiz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q2mRy3t5lGl-pFLSgmxe4ZCGz-BRP30m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lwdkXbXFGcNTHOcLWaUv1dS8pQS9I2QI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14cBNHZUGqrm9mHVnA_n5tyYd07s8XTLb
https://drive.google.com/file/d/1Tuc1OiAMqRWCHAs4786Aku4D_0V9Eem-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wECcZXCNFnwIVnxNt6Vq-_Ao0FpNIxHf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15kdXdOKHH_qk2ABo_gr4xgGdiweBqoER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ENINZ5Y2xOI2XsGuH9TfXwDpTJvx0C1s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NYOyGKyNJubquDPwwyqhAhFcoOzUPZ8A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WLJIeILRas3GoCMGFp9tbZK-F8eLjUiw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-CgTe0AznCxGSDGaueexpn79fX16nCZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/121ShxHpTj5rp5rbTnGjbOs1dXtONWvlt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e2VlhB3Zd_Hj3mijQxoZ8cdAyxuZ5_gH/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SMS N. 4345 

de 30 de março de 2020  
D.O.RIO de 31/03/2020 p. 15 

Atualização – D.O.RIO de 22/06/2020 p. 9 
 

 
 
/Aprovar e conceder efeito normativo à Nota 
Técnica Conjunta SUBREG e SUBHUE - COVID 
-19 de 27 de março de 2020./ 

 
 

RESOLUÇÃO SMS N. 4350 
de 06 de abril de 2020  

D.O.RIO de 07/04/2020 p. 10 
 

 
/Aprovar e conceder efeito normativo a NOTA 
TÉCNICA SMS/SUBHUE sobre o Protocolo de 
Utilização de Cloroquina ou Hidroxicloroquina 
nas Unidades de Saúde da Rede de Atenção 
Hospitalar da Secretaria Municipal do Rio de 
Janeiro./ 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4351 

de 06 de abril de 2020  
D.O.RIO de 07/04/2020 p. 12 

 

/Aprovar e conceder efeito normativo a NOTA 
TÉCNICA SMS/SUBHUE sobre o Atendimento 
Clínico na suspeita de COVID-19 nas 
Emergências, Unidades de Pronto Atendimento 
e Centros de Emergência Regional./ 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4352 

de 06 de abril de 2020  
D.O.RIO de 07/04/2020 p. 14 

 

 
/Aprovar e conceder efeito normativo à nota 
técnica S/SUBHUE/CMCIH. Fornecer 
recomendações referentes ao  uso de máscaras 
no contexto do novo Coronavírus (COVID-19). 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4354 

de 06 de abril de 2020  
D.O.RIO de 08/04/2020 p. 12 

 

 
/Aprovar e conceder efeito normativo à NOTA 
TÉCNICA Orientações quanto ao manejo de 
gestantes e puérperas - COVID-19./ 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4355 

de 06 de abril de 2020  
D.O.RIO de 08/04/2020 p. 12 

 

 
/Aprovar e conceder efeito normativo à NOTA 
TÉCNICA Orientações de Manejo e Cuidados de 
Saúde da Criança e Aleitamento Materno 
Durante a Epidemia da COVID 19./ 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4356 

de 06 de abril de 2020  
D.O.RIO de 08/04/2020 p. 13 

 

 
/Aprovar e conceder efeito normativo à NOTA 
TÉCNICA Orientações aos idosos maiores de 60 
anos e as instituições de longa permanência 
(ILPls) COVID-19./ 

 
 

RESOLUÇÃO SMS N. 4357 
de 06 de abril de 2020  

D.O.RIO de 08/04/2020 p. 14 
 

 
/Aprovar e conceder efeito normativo à Nota 
técnica SUBPAV: Recomendações para o 
atendimento às pessoas em situação de rua na 
Atenção Primária à Saúde do Município do Rio 
de Janeiro mediante a pandemia COVID-19./ 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4360 

de 08 de abril de 2020  
D.O.RIO de 13/04/2020 p. 22 

 

 
Dispõe sobre medidas especiais de interesse 
sanitário, relativas ao funcionamento de 
mercados, supermercados e hortifruti, em razão 
da pandemia de Covid-19. 

https://drive.google.com/file/d/1RpWNy3Clr3qLGnkRxvgLwpS8MPCLg7oi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18U9rCSGU28cOD1qqZiDI-8TkV3vn6Ecm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_oZVa7C1Auhe4YIrRiwlCTCPMxE08ehx
https://drive.google.com/file/d/17rZjl4DvvpIgo2ku1_4VDZkQvHJjCRAF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18hsEei9Y2ihG_0kKR6w-zfuu8yODtQX8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O_Z7BiHa8QiMLGUP-t1Q9JhqFVLDb2xC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/166mJ4MSLEEBnGvamUv_Dl0bzan3n-NiR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDuErwkpEGCKlekImyr7v7o_bZL-OhzY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ohwLEZMBMhrnHjt8DU7VRjKScPJ8Ox4U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QjxMZMgRK5UfwsXgktXgvBv7MAJu1LxO/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SMS N. 4369 

de 15 de abril de 2020  
D.O.RIO de 17/04/2020 p. 5 

 

 
/Aprovar e conceder efeito normativo a NOTA 
TÉCNICA SMS/SUBHUE sobre a suspensão 
das visitas aos pacientes internados na Rede da 
SMS Rio, anexo I desta Resolução. 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4370 

de 16 de abril de 2020  
D.O.RIO de 17/04/2020 p. 5 

 

 
/Aprovar e conceder efeito normativo à Nota 
SMS/SUBPAV/CTEO/ SVS./ 
 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4373 

de 17 de abril de 2020  
D.O.RIO de 20/04/2020 p. 8 

 

 
Orientações quanto ao fluxo de regulação e de 
acesso a leitos para síndrome respiratória aguda 
grave e Coronavírus no Município do Rio de 
Janeiro. 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4376 

de 17 de abril de 2020  
D.O.RIO de 28/04/2020 p. 11 

 

 
Orientações quanto ao fluxo de regulação e de 
acesso a leitos para pacientes com síndrome 
respiratória aguda grave e Covid-19 (suspeitos 
ou confirmados) no Município do Rio de Janeiro. 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4377 

de 27 de abril de 2020  
D.O.RIO de 29/04/2020 p. 7 

 

 
Orientações para a notificação e investigação de 
óbito suspeito por Covid19. 

 
 
 

RESOLUÇÃO SMS N. 4378 
de 28 de abril de 2020  

D.O.RIO de 29/04/2020 p. 8 
 

 
Orientações para a implementação de promoção 
da atividade física pelos profissionais de 
Educação Física do Programa Academia 
Carioca para idosos no isolamento vertical em 
hotéis como estratégia de promoção da saúde 
durante a pandemia de síndrome gripal (COVID-
19) associada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-
2). 

 
  
 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4380 

de 28 de abril de 2020  
D.O.RIO de 29/04/2020 p. 9 

 

 
Orientações para a implementação de promoção 
da atividade física pelos profissionais de 
Educação Física do Programa Academia 
Carioca em condomínios residenciais e 
conjuntos habitacionais como estratégia de 
promoção da saúde visando a organização 
comunitária e o fortalecimento social para a 
medida de isolamento social durante a pandemia 
de síndrome gripal (COVID-19) associada ao 
novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4382 

de 28 de abril de 2020  
D.O.RIO de 29/04/2020 p. 10 

 

Nexo de causalidade entre a Covid 19 e o 
processo de trabalho dos profissionais de saúde, 
da chamada “linha de frente” na assistência aos 
pacientes infectados durante a pandemia por 
Coronavírus. 

https://drive.google.com/file/d/108SBQIMJFhEHZiKQjo3G0xrQxvLWW8mt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DpVG2ZnQeLCP64HawchQ9gxU605alNea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18aacmF6bssIqoAK_U-xN7KzXMUEpXXMk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ijGncQzG9X3dP7TvTmhdESrTFOCD-Dki/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a4u-E17fGo87YG6V9A17jp_l9kTxR6fw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1JWVdOKBrrP5GlD_tXX25Y4dAq_jmUluh
https://drive.google.com/file/d/1mqzWWXQFRTWEtDHXkjqF1KnQerz_WoPC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SAYTTGlJ3K1EUB7ZJRuQqGKwUdkxTvJA/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SMS N. 4386 

de 29 de abril de 2020  
D.O.RIO de 04/05/2020 p. 16 

 

 
Orientações sobre a prevenção e manejo da 
Covid - 19 e organização dos serviços de 
atenção primária à saúde do Município do Rio de 
Janeiro. 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4387 

de 29 de abril de 2020  
D.O.RIO de 24/07/2020 p. 21 

 

 
Orientações sobre a utilização e distribuição de 
Testes Rápidos para Covid19. 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4393 

de 06 de maio de 2020  
D.O.RIO de 07/05/2020 p. 9 

 

 
Orientações sobre o preenchimento da 
Declaração de Óbito para mortes relacionadas à 
COVID-19. 
 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4398 

de 12 de maio de 2020  
D.O.RIO de 13/05/2020 p. 8 

 
Recomendações sobre Abordagem das pessoas 
com alterações dermatológicas durante a 
pandemia da COVID-19 visando a garantia do 
cuidado. 

 
 

RESOLUÇÃO SMS N. 4402 
de 18 de maio de 2020  

D.O.RIO de 19/05/2020 p. 8 
 

Orientações para as unidades de saúde próprias, 
conveniadas e contratadas no âmbito do SUS do 
Município do Rio de Janeiro sobre a regulação 
(agendamento) de consultas, exames e/ou 
procedimentos ambulatoriais eletivos agendados 
pelo SISREG durante a Pandemia pelo COVID-
19. 

  
 
 RESOLUÇÃO SMS N. 4412 

de 27 de maio de 2020  
D.O.RIO de 28/05/2020 p. 9 

 

/Aprovar e conceder efeito normativo à 
atualização da NOTA TÉCNICA SMS/SUBHUE 
sobre o uso de equipamento de proteção 
individual (EPI) pelos profissionais de saúde para 
assistência a pacientes no contexto da pandemia 
de COVID-19 no enfrentamento da emergência 
de saúde pública em razão da pandemia de 
COVID-19./ 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4413 

de 27 de maio de 2020  
D.O.RIO de 28/05/2020 p. 10 

 

Orientações técnicas sobre afastamento laboral 
e retorno às atividades de trabalhadores de 
saúde da Rede Municipal de Saúde com 
histórico de exposição e/ou infecção pelo Novo 
Coronavírus. 

  
 

RESOLUÇÃO SMS N. 4419 
de 02 de junho de 2020  

D.O.RIO de 03/06/2020 p. 12 
 

/Aprovar e conceder efeito normativo à NOTA 
TÉCNICA SMS/SUBHUE sobre o controle de 
infecções pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) 
em procedimentos cirúrgicos para assistência a 
pacientes no contexto da pandemia de COVID-
19./ 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4423 

de 03 de junho de 2020  
D.O.RIO de 04/06/2020 p. 12 

 
Estabelece o fluxo de atualização diária dos 
dados e indicadores de saúde constantes no 

https://drive.google.com/file/d/1RbygnyQZStjca_txGGXMtpoLuSrePyFT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wyWuvZF0axRJKtKBPSHM20DjAyKEIi3l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHuXle-V0aSN5oAmNPx3g-9hhwiYcGHq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a5eO3vJY-2skJv73Ba-T8_LuZwZypxJC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10_DyKUcbKud8ZW5DG4UiBlC0OG02GI36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17cIRh5aoOYCa2-Oxzd8rrYvG60T47scb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13f7_9hUtD0CEQ1UZHm1KEGIfu_Df2D64/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14HYMakGxBjYHrb1R8-pOCSWs2ilkDlYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18t89OWbob7tm1b855vAFsaOZVC7W4h2D/view?usp=sharing
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 Decreto Rio nº 47.488 de 02 de junho de 2020 
por parte da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4424 

de 03 de junho de 2020  
D.O.RIO de 01/09/2020 p. 23 

(Ato correlato) 

(Ato alterado) 
 

 
Estabelece medidas de prevenção específicas 
para o funcionamento dos estabelecimentos e 
atividades que menciona e medidas necessárias 
à obtenção, utilização e suspensão de uso do 
Selo de Conformidade com as Medidas 
Preventivas da Covid-19. 
 

 
 

RESOLUÇÃO SMS N. 4425 
de 05 de junho de 2020  

D.O.RIO de 08/06/2020 p. 17 
(Ato correlato) 

 

Regulamenta, no âmbito do Município do Rio de 
Janeiro, a obrigatoriedade dos hospitais e das 
unidades de saúde da rede privada a 
fornecerem, diariamente, à Secretaria Municipal 
de Saúde, no ambiente virtual da Plataforma 
SMS-RIO, os dados numéricos sobre os mapas 
de leitos dedicados ao tratamento da Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG/COVID-19). 

 
 

RESOLUÇÃO SMS N. 4437 
de 15 de junho de 2020  

D.O.RIO de 10/08/2020 p. 24 
 

/Orientações para a retomada gradual e 
programada das consultas ambulatoriais nas 
unidades de saúde próprias, conveniadas e 
contratadas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde no Município do Rio de Janeiro, em 
atendimento ao DECRETO RIO Nº 47.489, de 02 
de junho de 2020./ 

 
 
 

RESOLUÇÃO SMS N. 4438 
de 15 de junho de 2020  

D.O.RIO de 16/06/2020 p. 15 
 

Institui, no âmbito dos hospitais de campanha e 
nas unidades hospitalares com leitos dedicados 
ao tratamento da Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG/COVID-19), situadas no território 
do Município do Rio de Janeiro, as equipes do 
Núcleo de Regulação (NRs), para apoio ao 
monitoramento de ocupação de leitos públicos, a 
fim de qualificar e otimizar o processo 
regulatório, durante a pandemia da COVID-19. 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4450 

de 17 de junho de 2020  
D.O.RIO de 18/06/2020 p. 9 

 

 
/Aprovar e conceder efeito normativo às 
recomendações para os CAPS do Município do 
Rio de Janeiro referentes a Covid-19./ 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4455 

de 19 de junho de 2020  
D.O.RIO de 22/06/2020 p. 9 

 
/Atualiza as orientações quanto ao fluxo de 
regulação do acesso aos leitos para pacientes 
com Covid-19/SRAG suspeita ou confirmada no 
Município do Rio de Janeiro./ 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4456 

de 23 de junho de 2020  
D.O.RIO de 24/06/2020 p. 7 

 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de Notificação 
de Casos/óbitos de Síndrome Inflamatória 
Multissistêmica em Crianças e Adolescentes no 
âmbito do município do Rio de Janeiro. 
 

https://drive.google.com/file/d/1bAy6Hrh1vRjeK7CXTGfObj9xwsaRK1ir/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15kdGLKIAC_XMrJDpOTZHVbjPb2ujKHxJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qhOP76JtDyqb_X-TFZb8lrfd3uKMJcZv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gfFo6sltnhPp4uS9ac4ZOlOVce3_XW9t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DG0gzXJ5WiZJqKE17BKRmzXT3cURgXMW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JSrTB4ARcBwxyT0CnYlWsfCWErCbBWX5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TOwvaGQffkFzJq9xoNp_zaKiwtWATpEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ENINZ5Y2xOI2XsGuH9TfXwDpTJvx0C1s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18U9rCSGU28cOD1qqZiDI-8TkV3vn6Ecm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mjyhL-nQxCHzuvXu5NpPy9PYtfS2llZj/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SMS N. 4461 

de 01 de julho de 2020  
D.O.RIO de 02/07/2020 p. 17 

 

Recomendações sobre a retomada dos 
atendimentos odontológicos eletivos nos Centros 
de Especialidades Odontológicas (CEOs) do 
município do Rio de Janeiro frente à pandemia 
de COVID-19. 

  
RESOLUÇÃO SMS N. 4462 

de 01 de julho de 2020  
D.O.RIO de 02/07/2020 p. 18 

 

 
Recomendações sobre a retomada dos 
atendimentos odontológicos eletivos nas 
Unidades da Atenção Primária à Saúde do 
município do Rio de Janeiro frente à pandemia 
de COVID-19. 

 
 

RESOLUÇÃO SMS N. 4470 
de 14 de julho de 2020  

D.O.RIO de 03/08/2020 p. 15 
 

 
Dispõe sobre as orientações para a retomada 
gradual e programada das cirurgias eletivas nas 
unidades de saúde da SMS no âmbito do 
Sistema Único de Saúde no Município do Rio de 
Janeiro, em atendimento ao Decreto Rio Nº 
47.489, de 02 de junho de 2020. 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4481 

de 23 de julho de 2020  
D.O.RIO de 24/07/2020 p. 20 

 

 
/Orientações sobre atendimento das prescrições 
digitais e com certificação digital nas farmácias 
da rede municipal de saúde do Rio de Janeiro./ 

 
RESOLUÇÃO SMS N. 4498 
de 03 de agosto de 2020  

D.O.RIO de 04/08/2020 p. 11 
 

 
/Aprovar e conceder efeito normativo à NOTA 
TÉCNICA Orientações clínicas na internação de 
casos suspeitos de COVID 19 em gestantes ou 
puérperas./ 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO SMS N. 4500 
de 05 de agosto de 2020  

D.O.RIO de 06/08/2020 p. 19 
 

Altera a denominação do indicador de base 
referencial da Resolução SMS Nº 4425, de 05 de 
junho de 2020, que instituiu, no âmbito do 
Município do Rio de Janeiro, a obrigatoriedade 
dos hospitais e das unidades de saúde da rede 
privada a fornecerem, diariamente, à Secretaria 
Municipal de Saúde, no ambiente virtual da 
Plataforma SMS-RIO, os dados numéricos sobre 
os mapas de leitos, para cálculo da taxa de 
ocupação de leitos de UTI do setor suplementar 
e dá outras providências. 

 
 

RESOLUÇÃO SMS N. 4510 
de 20 de agosto de 2020  

D.O.RIO de 24/08/2020 p. 24 
 

Dispõe sobre as diretrizes e competências para 
a reabertura dos campos de estágio nas 
unidades de  saúde da SMS no âmbito do 
Sistema Único de Saúde no Município do Rio de 
Janeiro, em atendimento ao  DECRETO RIO Nº 
47.489, de 02 de junho de 2020. 

  
RESOLUÇÃO SMS N. 4516 
de 31 de agosto de 2020 

 D.O.RIO de 01/09/2020 p. 18  

Recomendações sobre a retomada dos 
atendimentos odontológicos eletivos nas 
Unidades da Atenção Primária à Saúde do 
município do Rio de Janeiro frente à pandemia 
de COVID-19. 

https://drive.google.com/file/d/1kDsBw4WOJjxcTldVJP53-CZ27S1tmhpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e2DeL9ia82SJAx4qaFxuCMk_GaijKG_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bil540nkg3Ekhp8BlhjB2amiTQKR9IGg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KFPeatE8LGgT-wgj_68_d7m82dvYNY3X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GI659KKygAUjdJQMuYZGSyhXNCrY2hHV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DG0gzXJ5WiZJqKE17BKRmzXT3cURgXMW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CPR1KDVF7uUMAxmIK4gI667DRIyULbqB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LkG-rUCDpmiPwLeWOLSMr1L6LaXgHmMQ/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SMS N. 4525 
de 04 de setembro de 2020 
D.O.RIO de 08/09/2020 p. 12 

 

Altera o item 4 do Anexo da Resolução SMS nº 
4.424, de 3 de junho de 2020, que estabelece 
medidas de prevenção específicas para o 
funcionamento dos estabelecimentos e 
atividades que menciona e medidas necessárias 
à obtenção, utilização e suspensão de uso do 
Selo de Conformidade com as Medidas 
Preventivas da Covid-19. 

      
 

RESOLUÇÃO SMS N. 4531 
de 11 de setembro de 2020 

 D.O.RIO de 14/09/2020 p. 9 
 

Regulamenta, em caráter temporário e 
excepcional, a realização de testes rápidos - 
ensaios imunocromatográficos e coleta de 
material biológico para RT-PCR para a pesquisa 
de anticorpos ou antígeno do novo Coronavírus 
na forma que menciona e revoga a Resolução 
“N” SMS Nº 4.397, de 11 de maio de 2020. 

  
  
 

RESOLUÇÃO SMTR N. 3249  
de 17 de março de 2020  

D.O.RIO de 18/03/2020 p. 43 
(Ato alterado) 

 

 
Dispõe sobre a suspensão da concessão de 
gratuidade nos serviços de transporte público de 
passageiros do Município do Rio de Janeiro e dá 
outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SMTR N. 3250  

de 17 de março de 2020  
D.O.RIO de 18/03/2020 p. 43 

(Ato alterado) 
 

 
 
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de 
vencimento de multas e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SMTR N. 3251  

de 17 de março de 2020  
D.O.RIO de 19/03/2020 p. 26 

(Ato alterado) 
 

 
Dispõe sobre a suspensão do funcionamento 
das faixas reversíveis nas vias da Cidade do Rio 
de Janeiro. 
 

 
RESOLUÇÃO SMTR N. 3252  

de 17 de março de 2020  
D.O.RIO de 18/03/2020 p. 43 

 

Dispõe sobre a circulação de veículos dotados 
de ar-condicionado do sistema de transporte 
coletivo público de passageiros da Cidade do Rio 
de Janeiro e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SMTR N. 3253  

de 18 de março de 2020  
D.O.RIO de 20/03/2020 p. 42 

(Ato alterado) 
 

 
Dispõe sobre a suspensão da concessão de 
gratuidades nos serviços de transporte público 
de passageiros do Município do Rio de Janeiro e 
dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SMTR N. 3255  

de 20 de março de 2020  
D.O.RIO de 23/03/2020 p. 31 

 
Dispõe sobre alteração temporária dos serviços 
do Bus Rapid Transit - BRT e dá outras 
providências. 

https://drive.google.com/file/d/1qhOP76JtDyqb_X-TFZb8lrfd3uKMJcZv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1puk9mgLuxQ4hx71jVS4Nr_gqTHDeAQWu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d6BIgMFewZ2xQp5zi_lr-GG9U0ZxcKtZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UYNv6r8hIc0vNOL7JrJRQFSWkAI-vMY1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Idv0QHo_gaCYUWx58OOGGD2a86N4R_cw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A2mUteFNQOnzhOtjglDrb0-S-NjBv5cR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JWE5zDEObzXbsAOkxzdidZdQQ1GLMmWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15g2okEf4plOv7UsdLJLvObLAeUlKbi_Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRNYaNNHSNVLHzeLUDJM3IcuwDFr2D9N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gF_8fdOh3CM5e5QzgmTgZUvb7oIaRjOi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lp5tJClUjZF35hLXZF81op68G4o40qgM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9PxFlGja1YHeD1vBpTh8T4adPLkL6pX/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SMTR N. 3265 
de 06 de abril de 2020  

D.O.RIO de 07/04/2020 p. 21 
 (Ato alterado)  
 

 
 
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão da 
concessão de gratuidades nos serviços de 
transporte público de passageiros do Município 
do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

 
 

RESOLUÇÃO SMTR N. 3266  
de 06 de abril de 2020  

D.O.RIO de 07/04/2020 p. 21 
(Ato alterado) 

 

 
 
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão da 
concessão de gratuidades nos serviços de 
transporte público de passageiros do Município 
do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SMTR N. 3271  

de 16 de abril de 2020  
D.O.RIO de 17/04/2020 p. 13 

(Ato alterado) 
 

Dispõe sobre prorrogação do prazo estabelecido 
nas resoluções SMTR nº 3.265 e SMTR nº 3.266, 
de 06 de abril de 2020, referente à suspensão da 
concessão de gratuidades nos serviços de 
transporte público de passageiros do Município 
do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SMTR N. 3276 

de 28 de abril de 2020  
D.O.RIO de 29/04/2020 p. 17 

 

 
Suspende o calendário de vistoria 2020 para os 
modais TAXI, SPPO, STPC, FRETE, TEC E 
STPL e dá outras providências. 

 
 

RESOLUÇÃO SMTR N. 3278 
de 29 de abril de 2020  

D.O.RIO de 30/04/2020 p. 38 
 

Suspende o prazo concedido na Resolução 
3.240, de 10 de março de 2020 para os veículos 
de propriedade dos autorizatários autônomos, 
das empresas de transporte escolar e 
estabelecimento de ensino, operadores do 
Serviço de Transporte Escolar para o ano 2020 
e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SMTR N. 3281 

de 30 de abril de 2020  
D.O.RIO de 04/05/2020 p. 40 

 

 
Fica estabelecido que, para fins da Resolução 
SMTR nº 3.276, de 28 de abril de 2020, o termo 
FRETE engloba o TRANSPORTE TURÍSTICO. 

 
 

RESOLUÇÃO SMTR N. 3282 
de 04 de maio de 2020  

D.O.RIO de 07/05/2020 p. 19 
(Ato alterado) 

 

Dispõe sobre prorrogação dos prazos 
estabelecidos nas Resoluções SMTR nº 3.265 e 
SMTR nº 3.266, de 06 de abril de 2020 e 
prorrogados pela Resolução SMTR nº 3.271, de 
16 de abril de 2020, referentes à suspensão da 
concessão de gratuidades nos serviços de 
transporte público de passageiros do município 
do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SMTR N. 3285 

de 06 de maio de 2020  
D.O.RIO de 08/05/2020 p. 16 

 

 
Dispõe sobre prorrogação do prazo estabelecido 
na Resolução SMTR nº 3.250, de 17 de março 
de 2020, referentes à prorrogação do prazo de 
vencimento de multas e dá outras providências. 

https://drive.google.com/file/d/1WQasuaLK7GhMgaRpr-3N1dz0dh59s0e0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qKCM5aYV0q6DjuMUvmEuJ1NLWSBOvRqv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pEpNbjRDLJwCnueYagAvJvovEkZGRHBk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xiQwCsVRdpbRVaI6VZwi6ugBM8doKPD3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xiQwCsVRdpbRVaI6VZwi6ugBM8doKPD3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PwAHrqDq7UoomuzH1_1iUQQPgCfJoRay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yv-FeAgvfnq_LqBbJQG32IY0y3rzwI48/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yv-FeAgvfnq_LqBbJQG32IY0y3rzwI48/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQMMc3awLiRqXJILBGDuJOLpI7w1YkI5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pld0_3VBk_4d9letI-vlmgY9VyXkdTVJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IEdiWO6popRvrkH6VCrNwsyX_jjQ_wLq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11_IONrIIRUsDxxkwqBDoaAWnI9zkauNS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xbNvQq_DRGO6carWZEr_yCfxHmbQBMWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A2mUteFNQOnzhOtjglDrb0-S-NjBv5cR/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SMTR N. 3286 

de 08 de maio de 2020  
D.O.RIO de 11/05/2020 p. 20 

 

 
Dispõe sobre a alteração temporária dos 
serviços do Bus Rapid Transit - BRT e dá outras 
providências. 

 
 

RESOLUÇÃO SMTR N. 3287 
de 11 de maio de 2020  

D.O.RIO de 12/05/2020 p. 17 
 

Dispõe sobre prorrogação do prazo estabelecido 
na Resolução SMTR nº 3.266, de 06 de abril de 
2020 e prorrogado pelas Resoluções SMTR nº 
3.271, de 16 de abril de 2020 e nº 3.282, de 04 
de maio de 2020, referentes à suspensão da 
concessão de gratuidades nos serviços de 
transporte público de passageiros do município 
do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

 
 

RESOLUÇÃO SMTR N. 3288 
de 18 de maio de 2020  

D.O.RIO de 19/05/2020 p. 15 
 

Dispõe sobre prorrogação do prazo estabelecido 
na Resolução SMTR nº 3.265, de 06 de abril de 
2020 e prorrogado pelas Resoluções SMTR nº 
3.271, de 16 de abril de 2020, e nº 3.282, de 04 
de maio de 2020, referente à suspensão da 
concessão de gratuidades nos serviços de 
transporte público de passageiros do município 
do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SMTR N. 3289 

de 21 de maio de 2020  
D.O.RIO de 22/05/2020 p. 15 

 

Revoga a Resolução SMTR nº 3.211, de 27 de 
dezembro de 2019, que autoriza o reajuste das 
tarifas do serviço de transporte de passageiros 
em veículos de aluguel a taxímetro - Táxis, das 
categorias Convencional e Executivo. 

 
RESOLUÇÃO SMTR N. 3290 

de 01 de junho de 2020  
D.O.RIO de 02/06/2020 p. 33 

 

 
Dispõe sobre a prorrogação dos prazos 
processuais de recursos relativos aos autos de 
infrações de trânsito. 

 
RESOLUÇÃO SMTR N. 3291 

de 01 de junho de 2020  
D.O.RIO de 02/06/2020 p. 33 

 

 
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão dos 
efeitos da Resolução SMTR Nº 3232, de 13 de 
fevereiro de 2020, estabelecida pela Resolução 
SMTR Nº 3247, de 16 de março de 2020. 

 
 

RESOLUÇÃO SMTR N. 3296 
de 15 de junho de 2020  

D.O.RIO de 16/06/2020 p. 35 
 

 
Dispõe sobre a readequação da operação das 
linhas regulares do SPPO/RJ com base no Plano 
de Retomada e em decorrência dos impactos da 
pandemia COVID-19. 

 
 
 

RESOLUÇÃO SMTR N. 3306 
de 06 de agosto de 2020  

D.O.RIO de 07/08/2020 p. 87 
 

 
Estabelece critérios para realização de vistorias 
dos modais TAXI, SPPO, STPC, FRETE, TEC E 
STPL pela Secretaria Municipal de Transportes - 
SMTR, de acordo com o Plano de 
Reestruturação da Cidade do Rio de Janeiro, em 
função dos impactos da pandemia causada pela 
COVID-19 e dá outras providências. 

https://drive.google.com/file/d/1etR8CqrKZBCQJABm4qKddsrBmom8INct/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NGSFX6yQJ2izvSkFQfYc9s_A2NE6PjSL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJOyCauPodtx1mfYDM0eYEDSm2SiOSZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZRnCoKhuJm3dJf4Z32TNR_q73FKzt228/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iP1_z04gfwWyLMz1BQGqzpf_aSpsInMw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WztZBcTk2OEN1c3gApErYaDB8wlGICn4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V1NnV91Xv031KdZZf2PDRlTNeWvfPkUY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hgcvPVsUMpF0RGRbbmdoufr1nfOU1BEv/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SMTR N. 3307 

de 06 de agosto de 2020  
D.O.RIO de 07/08/2020 p. 87 

 

Estabelece critérios para retomada gradual e 
responsável das atividades de atendimento ao 
público pela Secretaria Municipal de Transportes 
- SMTR, de acordo com o Plano de 
Reestruturação da Cidade do Rio de Janeiro, em 
função dos impactos da pandemia causada pela 
COVID-19 e dá outras providências. 

 
 

RESOLUÇÃO SMTR N. 3309 
de 10 de agosto de 2020  

D.O.RIO de 11/08/2020 p. 102 
 

Institui Comitê Executivo no âmbito da Secretaria 
Municipal de Transportes, para readequação 
emergencial de linhas e serviços do Serviço 
Público de Transporte de Passageiros por 
Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro - SPPO/RJ 
e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SMTR N. 3314 
de 04 de setembro de 2020  
D.O.RIO de 08/09/2020 p. 20 

 

 
Altera a resolução nº 3.251 de 17 de março de 
2020 que suspende o funcionamento das faixas 
reversíveis nas vias da Cidade do Rio de Janeiro. 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 

RESOLUÇÃO CONJUNTA  
SMIHC/SMASDH /SMS N. 01  

de 15 de junho de 2020  
D.O.RIO de 14/07/2020 p. 7 

 

 
Dispõe sobre a regulamentação dos 
procedimentos de acesso ao previsto no Decreto 
Rio nº 47.418 de 07 de maio de 2020 e dá outras 
providências. 

  
  
 
 

RESOLUÇÃO CONJUNTA 
SMS/SEOP/SMASDH N. 56  

de 12 de maio de 2020  
D.O.RIO de 12/05/2020 p. 6 

 

/Estabelece as medidas necessárias ao 
cumprimento do art. 1º-J do decreto Rio nº 
47.282, de 21 de março de 2020, que determina 
a adoção de medidas adicionais, pelo município, 
para enfrentamento da pandemia do novo 
Coronavírus - Covid - 19, e dá outras 
providências, com redação dada pelo decreto 
Rio nº 47.375, de 14 de abril de 2020./ 

 
RESOLUÇÃO CONJUNTA 

SMS/SMASDH N. 65 
de 18 de maio de 2020  

D.O.RIO de 19/05/2020 p. 4 
 

Dispõe sobre o processo de trabalho no período 
de hospedagem dos idosos e seus 
acompanhantes moradores de comunidades 
socialmente vulneráveis, visando prevenir a 
contaminação pelo novo Coronavírus - COVID -
19 e dá outras providências. 

https://drive.google.com/file/d/1ycJ4r05OxwoPBox3mlgSQq7J7IpMBH3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nu-CngsxAuSQMk11fLeMKJjM9zEBxh_V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15g2okEf4plOv7UsdLJLvObLAeUlKbi_Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QJhVvu5u_Ic0hYpMqaqUpA3KNmXUc3RT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nVzZLlhS8-BIsP4R2xYyYGuICdeZUYhS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JZ94i5TW-hTfzw3gbg4OZxsaW1osgmL6/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO CONJUNTA 
SMS/SMASDH/SMDT N. 66 

de 05 de junho de 2020  
D.O.RIO de 08/06/2020 p. 11 

 

 
Dispõe sobre medidas especiais de interesse 
sanitário e epidemiológico relativas ao 
funcionamento de Instituições de Longa 
Permanência do Idoso - ILPI, e de Pessoas com 
Deficiência, em razão da pandemia de Covid-19. 

 
RESOLUÇÃO CONJUNTA 

SMS/SMASDH N. 67 
de 20 de maio de 2020  

D.O.RIO de 01/07/2020 p. 8 
 
 

 
/Recomendações para os serviços de 
abordagem às pessoas em situação de rua e 
serviços de acolhimento institucional da Cidade 
do Rio de Janeiro, referentes à Covid-19./ 

  
  
 

RESOLUÇÃO CONJUNTA 
SMTR/SMS N. 42 

de 24 de junho de 2020  
D.O.RIO de 25/06/2020 p. 6 

(Ato correlato) 
 

 
Dispõe sobre medidas de adequação do 
transporte público por ônibus alinhadas ao Plano 
de Retomada da Cidade do Rio de Janeiro em 
função dos impactos da pandemia de Covid-19, 
o Programa "Rio de Novo". 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 

RESOLUÇÃO “P” SEOP N. 54  
de 10 de junho de 2020  

D.O.RIO de 15/06/2020 p. 19 
(Ato correlato) 

 

 
Dispõe sobre a prorrogação da autorização de 
operação de veículos do serviço de transporte 
complementar estabelecida na resolução SEOP 
"n” nº 316, de 27 de maio de 2020. 

  
  
 

RESOLUÇÃO “P” SMIHC N. 96  
de 08 de junho de 2020  

D.O.RIO de 09/06/2020 p. 46 
 

 
Estabelece o fluxo de atualização diária dos 
dados e indicadores de sepultamento por parte 
dos cemitérios concessionários e 
permissionários nos prazos que especifica. 

https://drive.google.com/file/d/1cWZWAuPrUj_wGQ4qNAod2gB4c23rD4Zk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ccdA6XInRlddUdC8lWt-rWw8kXMVSEKq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13XNZUMJfoBgje-ilxj0dV3Rcp3yJwkt0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bi4WFQS56wnErJ7kNSrXUpBVnN465Gz6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t0ClQnk7xARjxkUbRWu62tfC3vp6oRZC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4lRsC9i5cmuovXw38XV7aSpT9F7vwgX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nn-UKgPS8bvAn6mE4p0wT8st7NatzNV_/view?usp=sharing
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

PORTARIA CET-RIO N. 12  
de 01 de julho de 2020  

D.O.RIO de 03/07/2020 p. 25 
 

 
Dispõe sobre as condições para estabelecimento 
da proibição do estacionamento em via pública 
em conformidade ao Decreto Rio nº 47.550 de 26 
de junho de 2020, e dá outras providências. 

  
  
 

PORTARIA CVL/SUBSC N. 49  
de 14 de maio de 2020  

D.O.RIO de 15/05/2020 p. 4 
(Ato alterado) 

 

 
 
/Dispõe sobre a prorrogação automática do 
afastamento de servidor em licença médica./ 

  
PORTARIA CVL/SUBSC N. 50  

de 14 de maio de 2020  
D.O.RIO de 15/05/2020 p. 4 

(Ato alterado) 
 

/Dispõe sobre os processos administrativos 
disciplinares  em curso na Coordenadoria 
Técnica das Comissões Permanentes de 
Inquérito Administrativo e sobre o prazo de 
validade da Declaração de Nada Consta de 
Inquérito./ 

 
PORTARIA CVL/SUBSC N. 55  

de 28 de maio de 2020  
D.O.RIO de 29/05/2020 p. 7 

 

 
Dispõe sobre o prazo de sobrestamento de todos 
os processos administrativos disciplinares em 
curso na Coordenadoria Técnica das Comissões 
Permanentes de Inquérito Administrativo. 

 
PORTARIA CVL/SUBSC N. 56  

de 08 de junho de 2020  
D.O.RIO de 10/06/2020 p. 5 

 

/Instaurar, em processos administrativos 
disciplinares de menor complexidade, o 
procedimento de oitivas remotas por meio de 
videoconferência, no âmbito das Comissões 
Permanentes de Inquérito Administrativo./ 

 
PORTARIA CVL/SUBSC N. 57  

de 10 de junho de 2020  
D.O.RIO de 15/06/2020 p. 3 

 

 
/Dispõe sobre a prorrogação automática do 
afastamento de servidor em licença médica./ 

 
PORTARIA CVL/SUBSC N. 58  

de 25 de junho de 2020  
D.O.RIO de 26/06/2020 p. 7 

 

 
Suspende o prazo para posse de novos 
servidores e dá outras providências. 

  
 PORTARIA CVL/SUBSC N. 60  

de 25 de junho de 2020  
D.O.RIO de 30/06/2020 p. 4 

 

 
Suspende o prazo de validade dos concursos 
públicos realizados e ainda não finalizados no 
Município do Rio de Janeiro. 
 

 
 

PORTARIA CVL/SUBSC N. 61 
de 07 de julho de 2020  

D.O.RIO de 09/07/2020 p. 5 
 

Altera os prazos divulgados por intermédio da 
Portaria CVL/SUBSC n.º 42, de 16 de março de 
2020, em razão do adiamento das eleições 
municipais de 2020, face à edição da Emenda 
Constitucional n.º 107, de 02 de julho de 2020, 
publicada no D.O.U., de 03 de julho de 2020. 

https://drive.google.com/file/d/1tsJy4yiQ9wiTHrRnmxz_N-zoRAhHfCWB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cGMTlrWfQFxXA5dC4bML45WnzIpFEF33/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_r23QnbK4yRP_AdZDT1YpUl_c3dpyoAm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_r23QnbK4yRP_AdZDT1YpUl_c3dpyoAm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nmVz6kWfPfbqPMJDSy38O4QuzUygcY4L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rU4ZuZJBzJuBnz86aXRsv6Uq2zrxISkr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rU4ZuZJBzJuBnz86aXRsv6Uq2zrxISkr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rU4ZuZJBzJuBnz86aXRsv6Uq2zrxISkr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rU4ZuZJBzJuBnz86aXRsv6Uq2zrxISkr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10R9-N7tLxOD-3LN5xsEaGrsT1R0IF3nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RupnOs7UCd9NXxNXFNbwMKDOr4V3lOe6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SuH5aCgN8eVVi3vGhCBVxycDAe9zU49r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1lNRDr7tq61TPqbumb6CHUh6_LX7__O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l6lmREJEJufLF6RzisNRxxQ2H_zuqyGc/view?usp=sharing
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PORTARIA CVL/SUBSC N. 62 
de 14 de julho de 2020  

D.O.RIO de 15/07/2020 p. 3 
 

 
/Prorroga, por sessenta dias, o prazo das 
sindicâncias administrativas instauradas pelas 
portarias abaixo discriminadas, de acordo com o 
decreto rio nº 47.414 de 05 de maio de 2020, que 
dispõe sobre a prorrogação dos prazos das 
sindicâncias administrativas durante o período 
de vigência do decreto rio n.º 47.247, de 13 de 
março de 2020, que estabelece conjunto de 
ações necessárias à redução do contágio pelo 
Covid-19 – Coronavírus./ 

 
PORTARIA CVL/SUBSC N. 63 

de 17 de julho de 2020  
D.O.RIO de 20/07/2020 p. 6 

 

 
 
Dispõe sobre a prorrogação da licença médica, 
sem alta. 

 
PORTARIA CVL/SUBSC N. 65 

de 17 de agosto de 2020  
D.O.RIO de 18/08/2020 p. 2 

 

 
 
Dispõe sobre a prorrogação da licença médica, 
sem alta. 

 
PORTARIA CVL/SUBSC N. 66 

de 11 de setembro de 2020 
D.O.RIO de 14/09/2020 p. 4 

 

 
 
Dispõe sobre a prorrogação da licença médica 
sem alta, e dá outras providências. 
 

  
  
 

PORTARIA FPJ N. 139  
de 29 de maio de 2020  

D.O.RIO de 01/06/2020 p. 50 
 

 
Dispõe sobre o atendimento ao público na 
Fundação Parques e Jardins, em face da 
pandemia do novo Coronavírus - Covid-19. 
  

  
  
 
 

PORTARIA GM-RIO/IG N. 231  
de 29 de maio de 2020  

D.O.RIO de 01/06/2020 p. 31 
(Ato correlato) 

 

 
Regulamenta o processo de constatação e 
noticiação de infrações sanitárias, em caráter 
excepcional, por agentes da Guarda Municipal, 
durante a vigência da situação de emergência no 
Município em face da pandemia de COVID-19. 
 

  
  
 

PORTARIA SMF/CFE N. 114  
de 19 de março de 2020  

D.O.RIO de 20/03/2020 p. 42 
(Ato alterado) 

 

 
 
Suspende o funcionamento das feiras especiais, 
de ambulantes e das Feirartes. 

https://drive.google.com/file/d/1Nl2jZewjfE-68-9Nqnc7-Dtj7Brjhl9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z1KdkUXGUjZEhpFkzLX6p9n_V1EzblCc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xjm78QYjX-7JZwi9sE5NWNxmdmP_S5HQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xkmK63eCtdMmygERk3NAYLhriBKTlTG5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZPiGupocBdLEevUMFvhBne0EKDnvv2b6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mCcCILjYlDgPG67Yj9N-DnRYtg49j18F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d7LLucZONtj08hWi8YXc7jkGOtVjrLlt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d7LLucZONtj08hWi8YXc7jkGOtVjrLlt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QQpsGGlpCUo9zmZfxZ4XOcFZxxdGJFpf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Z1N5YvHRRZKeaYIf89ejEewgLrUDpGz/view?usp=sharing
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PORTARIA SMF/CFE N. 115  

de 26 de março de 2020  
D.O.RIO de 27/03/2020 p. 26 

(Ato alterado) 
 

 
 
Suspende atividades em feiras livres e móveis do 
Município do Rio de Janeiro, em virtude da 
pandemia de Covid-19. 

 
PORTARIA SMF/CFE N. 116  

de 30 de março de 2020  
D.O.RIO de 31/03/2020 p. 22 

 

 
 
Regula o funcionamento das feiras orgânicas da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

 
   

PORTARIA SMF/CFE N. 118 
de 01 de abril de 2020  

D.O.RIO de 02/04/2020 p. 32 
(Ato alterado) 

 

 
Prorroga a suspensão de funcionamento das 
feiras de ambulantes, feiras especiais e de 
Feirartes do Município do Rio de Janeiro, 
prevista na portaria “n” F/CFE n.º 114, de 19 de 
março de 2020, em virtude da pandemia de 
Covid-19. 
 

 
PORTARIA SMF/CFE N. 119  

de 03 de abril de 2020  
D.O.RIO de 07/04/2020 p. 21 

 

 
Prorroga a suspensão de atividades em feiras 
livres e móveis do Município do Rio de Janeiro, 
instituída através da portaria “n” F/CFE N.º 115, 
de em virtude da pandemia de Covid-19. 

 
 

PORTARIA SMF/CFE N. 121  
de 16 de abril de 2020  

D.O.RIO de 22/04/2020 p. 28 
(Ato alterado) 

 
 

 
Prorroga a suspensão de funcionamento das 
feiras de ambulantes, feiras especiais e de 
Feirartes do Município do Rio de Janeiro, 
prevista nas portarias “n” F/CFE n.º 114, de 19 
de março de 2020, e 118, de 1.º de abril de 2020, 
em virtude da pandemia de Covid-19. 

 
PORTARIA SMF/CFE N. 122  

de 16 de abril de 2020  
D.O.RIO de 22/04/2020 p. 5 

(Edição especial) 

 
Suspende o fornecimento de mercadorias, 
tabuleiros e demais equipamentos nas feiras 
livres, móveis e de produtos orgânicas do 
Município do Rio de Janeiro. 
 

 
PORTARIA SMF/CFE N. 125  

de 29 de abril de 2020  
D.O.RIO de 30/04/2020 p. 37 

(Ato alterado) 
 

 
Prorroga a suspensão de funcionamento das 
feiras de ambulantes, feiras especiais e de 
Feirartes do Município do Rio de Janeiro, em 
virtude da pandemia de COVID-19. 
 

 
PORTARIA SMF/CFE N. 127  

de 14 de maio de 2020  
D.O.RIO de 18/05/2020 p. 14 

(Ato alterado) 
 

 
Prorroga a suspensão de funcionamento das 
feiras de ambulantes, feiras especiais e de 
Feirartes do Município do Rio de Janeiro, em 
virtude da pandemia de COVID-19. 

https://drive.google.com/file/d/1f_Uy-tghw74zKPHUhWQGXYDTF1aP2jHJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYQS85SL0A-lQ3iyKROz7xXehbCaMmkh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QEZliQMrIlFJPSu_NLT2XII8CLzIuo4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fe0Epw5qm_IdTmzuepXdmxUTEBcPi9iu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KTMCNhnG_vlRc1YqmAbGPq1Ir-MpntyM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KTMCNhnG_vlRc1YqmAbGPq1Ir-MpntyM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYQS85SL0A-lQ3iyKROz7xXehbCaMmkh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g8IoB5fBgepGFMgMxeKeQXbLKGxCd9bO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgu69MxfemzSHbsVNmdxFldjkn1wEEeE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgu69MxfemzSHbsVNmdxFldjkn1wEEeE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DdOO5pGhOoUagTGCWzbN4kwgXFUAuVnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lg_uNTrmxetvbaAVnPDMFlVTNOU80PVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x1dL8iQrD5zein1Ikba_0CFtIZDAspUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x1dL8iQrD5zein1Ikba_0CFtIZDAspUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10mKH42ichHkZm5xJ3gZxCtmEpvYSL2oM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k0wud9tBxbtTbldqMm1_9HQ0UTV4Pb1G/view?usp=sharing
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PORTARIA SMF/CFE N. 130  
de 28 de maio de 2020  

D.O.RIO de 29/05/2020 p. 25 
 

 
Estabelece canal para atendimento ao público 
em geral da Coordenação de Feiras para 
protocolização de petições durante a suspensão 
do atendimento presencial em virtude da 
pandemia de COVID-19 e procedimentos 
correlatos. 

 
PORTARIA SMF/CFE N. 132  

de 28 de maio de 2020  
D.O.RIO de 29/05/2020 p. 27 

(Ato alterado) 

 
Prorroga a suspensão de funcionamento das 
feiras de ambulantes, feiras especiais e de 
Feirartes do Município do Rio de Janeiro, em 
virtude da pandemia de COVID-19. 
 

 
PORTARIA SMF/CFE N. 134  

de 10 de junho de 2020  
D.O.RIO de 15/06/2020 p. 19 

(Ato alterado) 
 

 
Prorroga a suspensão de funcionamento das 
feiras de ambulantes, feiras especiais e de 
Feirartes do Município do Rio de Janeiro, em 
virtude da pandemia de COVID-19. 

  
 PORTARIA SMF/CFE N. 138  

de 25 de junho de 2020  
D.O.RIO de 26/06/2020 p. 26 

 

 
Prorroga a suspensão de funcionamento das 
feiras de ambulantes, feiras especiais e de 
Feirartes do Município do Rio de Janeiro, em 
virtude da pandemia de COVID-19. 

 
 

PORTARIA SMF/CFE N. 140 
de 30 de julho de 2020  

D.O.RIO de 31/07/2020 p. 19 
 

Normatiza a atividade de entrega dos 
Documentos de Arrecadação de Receita 
Municipal (DARMs) referentes à Taxa de Uso de 
Área Pública de feirantes e expositores e 
prorroga a suspensão do atendimento ao público 
quanto aos demais serviços da Coordenação de 
Feiras, em virtude da pandemia de COVID-19. 

  
  
 

PORTARIA SMF/SUBLFCU/CLF N. 681  
de 10 de julho de 2020  

D.O.RIO de 13/07/2020 p. 9 
 

 
Dispõe sobre a delegação de competência para 
a autorização de colocação de mesas e cadeiras 
sob a égide do Decreto 47.550/2020. 

  
  
 

PORTARIA SMF/SUBOR N. 001  
de 08 de junho de 2020  

D.O.RIO de 09/06/2020 p. 27 
 

 
Estabelece os procedimentos extraordinários 
para liberações de recursos e créditos 
adicionais. 

  
  

PORTARIA SMF/SUBTF N. 002  
de 29 de maio de 2020  

    D.O.RIO de 01/06/2020 p. 12  

Dispõe sobre a operacionalização da aplicação 
do benefício de que trata o art. 5º do Decreto RIO 
nº 47.421, de 8 de maio de 2020. 

https://drive.google.com/file/d/1mTegE5dU_HjveDqtDl3fkaljfAVorYXh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XKVRqcjMw256DnQTRwlxvL6y2XR9ouea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RKwBvzDQCTT5W6_K1dF3u5CNuD5NRPv9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ut0HHOiiJsgxMB5EEV7MmIdrVP2jPajQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MrR6FFzY1oqikCBOUmPM4_5W_rrRY2Wn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MrR6FFzY1oqikCBOUmPM4_5W_rrRY2Wn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MrR6FFzY1oqikCBOUmPM4_5W_rrRY2Wn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRTCiYv7S0Das19E_hdM4fTnE1f8iKYI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CfyiIec_vmbzKjyDW18kRFjjmTthlnZm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zn2QPsCzXbfAdA6OrQWOnnllDKk_cko_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jlWsa0uwoRdnAgW7nRJhFax-4OZF7z_h/view?usp=sharing
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 PORTARIA SMIHC/COR-VIAS N. 004  

de 15 de junho de 2020  
D.O.RIO de 17/06/2020 p. 18 

 

/Torna sem efeito a portaria IHC/COR-VIAS nº 
003 de 23 de março de 2020 que dispõe sobre a 
suspensão de todas as licenças emitidas de 
obras e reparos programados assim como de 
serviços em logradouros públicos, cujo prazo de 
execução encontra-se a iniciar, enquanto 
perdurar a situação de emergência no Município 
do Rio de Janeiro, em face da pandemia causada 
pelo vírus - Covid-19./ 

  
  
 

PORTARIA SMS/SUBVISA N. 534  
de 24 de março de 2020  

D.O.RIO de 25/03/2020 p. 7 
 

Dispõe sobre as medidas preliminares e 
especiais de interesse sanitário, relativas aos 
serviços funerários e ao transporte de cadáveres 
humanos, em razão da pandemia de Covid-19. 

 
 

PORTARIA SMS/SUBVISA N. 569  
de 10 de junho de 2020  

D.O.RIO de 15/06/2020 p. 12 
 

 
Institui, em caráter excepcional e temporário no 
decurso da pandemia de Covid-19, o plantão 
fiscal destinado ao acolhimento das noticiações 
da Guarda Municipal em face de infrações 
sanitárias constatadas por seus agentes, e dá 
outras providências. 

  
  
 

PORTARIA SMTR/SUBT N. 03  
de 29 de junho de 2020  

D.O.RIO de 01/07/2020 p. 46 
 

 
Estabelece medidas adicionais para 
enfrentamento da pandemia do novo 
Coronavírus - COVID-19 no Serviço Público de 
Transporte de Passageiros por Ônibus – SPPO. 

 
PORTARIA SMTR/SUBT N. 04  

de 27 de agosto de 2020  
D.O.RIO de 28/08/2020 p. 31 

 

Determina a adoção de medidas operacionais, 
sistêmicas e administrativas concernentes ao 
vencimento da Carteira Nacional de Habilitação - 
CNH, no Sistema de Transportes Urbanos - STU, 
em caráter excepcional. 

https://drive.google.com/file/d/1KM9VYLKHeYAqnrMpQQOBRTw0nnehyQMl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/157-KI3MXHg-pwngkRtvyPTYRFu8LyEtS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ELZv7n9GR2O65YAseV2WhhmulaM_AtAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bi4WFQS56wnErJ7kNSrXUpBVnN465Gz6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y9sf3MZeAfoxIhhSMyjIUHdqBz6grd2o/view?usp=sharing
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

PORTARIA CONJUNTA 
 SMS/SUBVISA/GM-RIO N. 02  

de 28 de maio de 2020  
D.O.RIO de 01/06/2020 p. 18 

(Ato correlato) 

 

Cria o modelo do Termo de Constatação de 
Infração Sanitária - TCIS e padroniza os 
procedimentos operacionais pertinentes à sua 
expedição e ao fluxo de noticiação à 
Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização 
Sanitária e Controle de Zoonoses - S/SUBVISA. 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 

PORTARIA P SMIHC/SUBH N. 16  
de 17 de abril de 2020  

D.O.RIO de 22/04/2020 p. 32 
 

Dispõe sobre medidas emergenciais no âmbito 
da Subsecretaria de Habitação acerca de 
procedimentos quanto aos processos de 
licenciamento mediante a pandemia do COVID-
19, e dá outras providências. 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 

 
DELIBERAÇÃO CODESP N. 153  

de 17 de abril de 2020  
D.O.RIO de 20/04/2020 p. 5 

 

 
Estabelece mecanismos adicionais de controle 
da despesa no âmbito do Município e dá outras 
providências. 

   
  

 
 

DELIBERAÇÃO SME/CME N. 42  
de 23 de setembro de 2020  
D.O.RIO de 24/09/2020 p. 27 

 

Aprova a reorganização do currículo carioca, do 
calendário escolar e estabelece atividades 
escolares presenciais e/ou não presenciais na 
rede pública de ensino do Município do Rio de 
Janeiro no contexto da pandemia e dá outras 
providências. 

https://drive.google.com/file/d/1y2jaz3OZ7nsbkxH4v2D2s0AkyFNhRtJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SdxCYlREiMejW7AE6QzNZYrmJdVkucn1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SdxCYlREiMejW7AE6QzNZYrmJdVkucn1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IV0gl_ahDKq3CW2MzWyiTwGjbNrLCmXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DagE43n02JmDycbY8fEIxc-2DcKm_O9n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFPSVgZjHeCymF8cWzQA5C5_rAfVS8fO/view?usp=sharing
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 
 

ORDEM DE SERVIÇO PGM/SUB N. 1  
de 24 de março de 2020  

D.O.RIO de 25/03/2020 p. 19 
 

Estabelece o procedimento para o recebimento 
de atos físicos de citação, intimação, notificação 
ou quaisquer outras modalidades de 
comunicação, judicial ou administrativa, pela 
Procuradoria-Geral do Município, enquanto 
perdurarem as medidas temporárias de 
prevenção ao contágio e propagação do novo 
Coronavírus (SARS-CoV-2). 

https://drive.google.com/file/d/1mBdeu-PfJi6XADRV13rxS-CEYDfTCjD-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mBdeu-PfJi6XADRV13rxS-CEYDfTCjD-/view?usp=sharing


 

LEGISLAÇÃO 

ESTADUAL 
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 
 
 
 

LEI N. 8766 de 23 de março de 2020  
DOERJ de 23/03/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo a conceder isenção 
do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 
nas contas de energia elétrica e dos serviços de 
telecomunicação pelo prazo de 180 dias, dos 
consumidores afetados pelos desastres naturais 
decorrentes das chuvas dos meses de janeiro e 
fevereiro de 2020 e pelo Coronavírus, enquanto 
perdurarem os efeitos do decreto nº 46.973, de 
16 de março de 2020. 

 
 

LEI N. 8767 de 23 de março de 2020  
DOERJ de 30/03/2020 p. 1 

(Ato alterado) 
 

Dispõe sobre o cancelamento ou remarcação de 
passagens aéreas bem como de pacotes de 
viagens adquiridos no âmbito do Estado do Rio 
de Janeiro em razão da doença covid-19 
causada pelo novo Coronavírus (S A R S - C I V- 
2) . 

 
LEI N. 8768 de 23 de março de 2020  

DOERJ de 30/03/2020 p. 1 
 

 
Autoriza o poder executivo a adotar as medidas 
que especifica, e dá outras providências. 

 
LEI N. 8769 de 23 de março de 2020  

DOERJ de 30/03/2020 p. 1 
 

Dispõe sobre medidas de proteção à população 
fluminense durante o plano de contingência do 
novo Coronavírus da Secretaria de Estado de 
Saúde. 

 
LEI N. 8770 de 23 de março de 2020  

DOERJ de 30/03/2020 p. 1 
 

 
Autoriza o poder executivo a adotar as medidas 
que especifica e dá outras providências. 

 
LEI N. 8771 de 23 de março de 2020  

DOERJ de 30/03/2020 p. 2 
 

Altera a lei nº 4.892, de 1º de novembro de 2006, 
para incluir na lista de produtos da cesta básica 
o álcool gel. 

 
 

LEI N. 8772 de 23 de março de 2020  
DOERJ de 30/03/2020 p. 2 

 

 
Autoriza o governo do Estado do Rio de Janeiro 
a prover renda mínima emergencial a 
empreededores solidários, em casos de 
emergência ou calamidade, na forma que 
menciona. 

 
LEI N. 8773 de 23 de março de 2020  

DOERJ de 23/03/2020 p. 2 
 

 
Determina a proibição de venda dos produtos de 
higiene e alimentícios na forma que menciona, 
em razão da situação de calamidade decorrente 
da epidemia do Corona vírus (Covid-19). 

 
LEI N. 8794 de 17 de abril de 2020  

DOERJ de 17/04/2020 p. 1 

(Ato correlato) 
(Ato alterado) 

 

 
Reconhece o estado de calamidade pública em 
virtude da situação de emergência decorrente do 
novo Coronavírus (Covid-2019), declarado pelo 
decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020, e dá 
outras providências. 

https://drive.google.com/file/d/1xUARcmfAIl3NmNEI69zJSZrVMviHHl6C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xHx0eQ927CnuwGO4KfgPHtt3F5QGXCL_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frw9AHxQ1M1nf2yFFDeht2J1A7KustFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xHx0eQ927CnuwGO4KfgPHtt3F5QGXCL_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xHx0eQ927CnuwGO4KfgPHtt3F5QGXCL_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NahrjefVOTHuTpKYiQOiJ1gxeE9PCark/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rSAqvlpn-iF_JYq8z8xQrBIoQtHWMjv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qDe-mbWBu4F949lZwr9BGWGAruzePr4I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ERpIlTAbLRnHqsQlq2rMhVPdBHdRs-0D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8OusXJ2SVog6cAGaS1EhtwH3Q65-4lz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B52wbHAV9ayIODjlkcdtYBhiNApXnQ7J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UEJww7BO3npxsSv5iqId6bw4xlBJ9wdG/view?usp=sharing
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LEI N. 8797 de 30 de abril de 2020  
DOERJ de 04/05/2020 p. 1 

 

 
Autoriza o poder executivo a criar plano de risco 
e resposta rápida, para atuar no monitoramento 
do Coronavírus nos profissionais de saúde que 
atuam nas unidades de saúde do Estado do Rio 
de Janeiro. 

 
 

LEI N. 8798 de 30 de abril de 2020  
DOERJ de 04/05/2020 p. 1 

 

Autoriza a isenção das tarifas no transporte 
intermunicipal coletivo de passageiros por 
ônibus, e ferroviário, metroviário e aquaviário 
para os servidores públicos da área de saúde no 
Estado do Rio de Janeiro, na forma que 
menciona. 

 
LEI N. 8799 de 30 de abril de 2020  

DOERJ de 04/05/2020 p. 1 
 

Dispõe sobre a prestação do serviço de entrega 
em domicílio durante o período de calamidade 
pública no Estado do Rio de Janeiro em 
decorrência do novo Coronavírus (Covid-19). 

 
 

LEI N. 8800 de 30 de abril de 2020  
DOERJ de 04/05/2020 p. 1 

 

Obriga as empresas concessionárias de 
transporte público a disponibilizar álcool gel nas 
estações e composições para contenção do 
Coronavírus (Covid-19), e dá outras 
providências. 

 
 

LEI N. 8801 de 30 de abril de 2020  
DOERJ de 04/05/2020 p. 2 

 

Fica determinado no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro que as concessionárias de transportes 
públicos, realizem diariamente desinfecção e 
limpeza de seus veículos para contenção do 
Coronavírus (Covid 19), e dá outras 
providências. 

 
LEI N. 8802 de 04 de maio de 2020  

DOERJ de 05/05/2020 p. 1 
 

Autoriza o poder executivo a reduzir a carga 
horária ou a adotar regime de trabalho remoto 
para servidores públicos estaduais e 
trabalhadores terceirizados, na forma que 
menciona. 

 
 
 

LEI N. 8806 de 07 de maio de 2020  
DOERJ de 08/05/2020 p. 1 

 

 
Dispõe sobre a implantação de barreiras 
sanitárias permanentes nos logradouros de 
acesso ao Estado do Rio de Janeiro com o 
objetivo de verificação compulsória de pessoas 
contaminadas, durante o plano de contingência 
para combate da doença Covid-19, causada pelo 
novo Coronavírus. 

 
LEI N. 8807 de 07 de maio de 2020  

DOERJ de 08/05/2020 p. 1 
 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de prioridade de 
atendimento do serviço de delivery aos idosos. 

 
 

LEI N. 8808 de 08 de maio de 2020  
DOERJ de 11/05/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre a proibição temporária de 
execução de obras e reparos não emergenciais 
em condomínios comuns e edilícios durante o 
plano de contingência para combate da doença 
Covid-19 causada pelo novo Coronavírus. 
 

https://drive.google.com/file/d/1d_89eEPhgsNzLxQxy7y0L7oZZlttByLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d_89eEPhgsNzLxQxy7y0L7oZZlttByLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d_89eEPhgsNzLxQxy7y0L7oZZlttByLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19_pCGeTd5cn4QJgw56TsDjeAu_sUdWoP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15qMEmSsrmAcdJ5IDMF2WzjiR6d6o8UX5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WjjBE1NWVzuDisjCM4iGYr7JagYj2K6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tLQ-YDW9Bl2dvMDMDDVEgdh-eN3d0iKg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tLQ-YDW9Bl2dvMDMDDVEgdh-eN3d0iKg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19wViLN1PcUGAW19mWgTHRwSkvK1WaeX4/view?usp=sharing
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LEI N. 8810 de 11 de maio de 2020  

DOERJ de 12/05/2020 p. 1 
 

Autoriza o poder executivo a firmar convênio com 
as instituições religiosas, do terceiro setor e 
instituições da sociedade civil para a distribuição 
de cestas básicas, durante a vigência do decreto 
nº 46.973, de 16 de março de 2020. 

 
 

LEI N. 8811 de 11 de maio de 2020  
DOERJ de 12/05/2020 p. 1 

 

Fica o poder executivo autorizado a dispor sobre 
a vedação da suspensão e/ou o cancelamento 
dos planos de saúde por falta de pagamento, 
durante a vigência do plano de contingência do 
novo Coronavírus (Covid19), e dá outras 
providências. 

 
 
 
 

LEI N. 8812 de 11 de maio de 2020  
DOERJ de 12/05/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo a negociar a 
manutenção do emprego com contrato de 
carteira assinada enquanto perdurar os efeitos 
do decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020 
que reconhece a situação de emergência na 
saúde pública do estado do rio de janeiro em 
razão do contágio e adota medidas de 
enfrentamento da propagação decorrente do 
novo Coronavírus (Covid-19); e dá outras 
providências. 

 
 

LEI N. 8813 de 11 de maio de 2020  
DOERJ de 12/05/2020 p. 2 

 

Autoriza o poder executivo a instituir o “Sistema 
de Logística Solidária”, e dá outras providências, 
enquanto perdurar o reconhecimento de 
emergência na saúde pública, decretado pelo 
governador, em razão da pandemia do 
Coronavírus - Covid19. 

 
 

LEI N. 8815 de 11 de maio de 2020  
DOERJ de 14/05/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo a conceder a isenção 
de pedágio no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, aos profissionais da área da saúde e 
segurança pública, enquanto durar o plano de 
contigência do novo Coronavírus da Secretaria 
de Estado de Saúde. 

 
LEI N. 8816 de 11 de maio de 2020  

DOERJ de 12/05/2020 p. 2 
 

Autoriza o poder executivo a destinar recursos 
para mitigar impactos provocados por situações 
de emergência ou de calamidade na 
subsistência de Microempreendedores 
Individuais (MEI), trabalhadores autônomos e 
trabalhadores informais, na forma que menciona. 

 
LEI N. 8817 de 11 de maio de 2020  

DOERJ de 12/05/2020 p. 2 
(Ato alterado) 

 

Dispõe sobre o protocolo de proteção e 
segurança a ser adotado pelas operadoras de 
transportes por aplicativo, no âmbito do plano de 
contingência do novo Coronavírus da Secretaria 
de Estado de Saúde. 

 
LEI N. 8818 de 14 de maio de 2020  

DOERJ de 15/05/2020 p. 1 

Representação de inconstitucionalidade 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento 
gratuito de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) durante o plano de contingência do novo 
Coronavírus (Covid-19) no Estado do Rio de 
Janeiro, na forma que menciona. 

https://drive.google.com/file/d/1rQvKr8EtN6BI1FRNED0rRiHWUqbvIlUZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rQvKr8EtN6BI1FRNED0rRiHWUqbvIlUZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f3KRaIPg895zIp5ajYGCa-cXtduziK_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFb8kGDyl4eW-PUnAzIKicleqUmgkudw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AArPi5bq0Z5bLCekFWqVmy5Mmm8cV-VT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFb8kGDyl4eW-PUnAzIKicleqUmgkudw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BEM1AjRq6GovC2x7JTsmhu_UtRl9q5TF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bs7ih4v6qz8KWbiT1dWZV9Zholb7GUJO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WoQgySFwKv5jxoIIj6SZ8STM-aJgJ4Aj/view?usp=sharing
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=202000700127
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LEI N. 8819 de 14 de maio de 2020  
DOERJ de 15/05/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre a elaboração e divulgação de 
campanhas e materiais informativos a respeito 
da infecção pelo Coronavírus (Covid-19) e as 
formas de prevenção direcionadas à população 
em situação de rua, no âmbito do Estado do Rio 
de Janeiro. 

 
LEI N. 8820 de 14 de maio de 2020  

DOERJ de 15/05/2020 p. 1 
 

 
Autoriza o poder executivo a utilizar câmeras 
termais com o fim de detectar pessoas com febre 
em locais de grande fluxo, como forma de 
prevenção a doenças infectocontagiosas. 

  
 
 

LEI N. 8821 de 14 de maio de 2020  
DOERJ de 15/05/2020 p. 1 

 

 
Autoriza o poder executivo a solicitar a união que 
se abstenha de adotar quaisquer medidas de 
cobrança e constrição patrimonial contra o 
Estado do Rio de Janeiro em decorrência do não 
pagamento do contrato de refinanciamento da 
dívida firmado quando da assinatura do regime 
de recuperação fiscal. 

 
 
 

LEI N. 8822 de 14 de maio de 2020  
DOERJ de 15/05/2020 p. 2 

 

Autoriza o poder executivo a negociar linhas de 
crédito a juros iguais ou inferiores a 3,75% 
enquanto perdurar os efeitos do decreto nº 
46.973, de 16 de março de 2020, que reconhece 
a situação de emergência na saúde pública do 
estado do rio de janeiro em razão do contágio e 
adota medidas de enfrentamento da propagação 
decorrente do novo Coronavírus (Covid-19); e dá 
outras providências. 

 
LEI N. 8823 de 14 de maio de 2020  

DOERJ de 15/05/2020 p. 2 
 

Dispõe sobre o acolhimento da população em 
situação de rua e vulnerabilidade social bem 
como demais providências de saúde no 
enfrentamento à pandemia. 

 
 
 
 
 

LEI N. 8824 de 14 de maio de 2020  
DOERJ de 18/05/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo a conceder benefícios 
fiscais do ICMS incidentes nas operações e 
prestações realizadas no âmbito da adoção de 
medidas de prevenção ao contágio, de 
enfrentamento e contingenciamento da 
pandemia causada pelo novo Coronavírus - 
Covid-19 - enquanto perdurar os efeitos do 
decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020, que 
reconhece a situação de emergência na saúde 
pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do 
contágio e adota medidas de enfrentamento da 
propagação decorrente do novo Coronavírus - 
Covid-19 - e dá outras providências. 

 
LEI N. 8825 de 14 de maio de 2020  

DOERJ de 15/05/2020 p. 2 
 

 
Autoriza o poder executivo a criar hospitais de 
campanha, em caráter emergencial e provisório, 
dá outras providências. 

https://drive.google.com/file/d/1WoQgySFwKv5jxoIIj6SZ8STM-aJgJ4Aj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WoQgySFwKv5jxoIIj6SZ8STM-aJgJ4Aj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kjlknn5cQGGD3-fi-a-FAfr2RSCH9e_U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qwmw8d_wGs3NnJUU03eN1OsGYlovjF2m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qwmw8d_wGs3NnJUU03eN1OsGYlovjF2m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Okh4QJGC35e5s5I9b7s9Q8xCiOCsyRvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qwmw8d_wGs3NnJUU03eN1OsGYlovjF2m/view?usp=sharing
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LEI N. 8826 de 14 de maio de 2020  
DOERJ de 15/05/2020 p. 2 

 

Dispõe sobre a utilização dos centros integrados 
de educação pública durante as medidas de 
enfrentamento da propagação e combate ao 
Coronavírus (Covid-19), e dá outras 
providências. 

 
LEI N. 8827 de 14 de maio de 2020  

DOERJ de 15/05/2020 p. 3 
 

Autoriza o poder executivo a promover ação de 
fomento emergencial para os pontos de cultura 
durante o combate ao vírus Covid-19. 

 
LEI N. 8828 de 14 de maio de 2020  

DOERJ de 15/05/2020 p. 3 
 

Autoriza o poder executivo a credenciar no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, farmácias 
da rede privada para proceder a vacinação 
contra a gripe em idosos. 

 
 

LEI N. 8829 de 14 de maio de 2020  
DOERJ de 15/05/2020 p. 3 

 

Dispõe sobre a alteração da lei nº 5.901, de 24 
de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos hotéis, restaurantes, bares e 
similares, localizados no âmbito do Estado do 
Rio de Janeiro, de disponibilizarem gel 
sanitizante aos seus usuários. 

 
 

LEI N. 8830 de 14 de maio de 2020  
DOERJ de 15/05/2020 p. 3 

 

Autoriza o poder executivo a antecipar a 
dispensação de medicamentos de uso contínuo 
no Estado do Rio de Janeiro, em casos de 
endemia, epidemia e pandemia, em toda a rede 
de saúde, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
LEI N. 8831 de 14 de maio de 2020  

DOERJ de 15/05/2020 p. 3 
 

Autoriza o poder executivo a contratar em caráter 
emergencial profissionais de saúde de outras 
nacionalidades que tenham atuado no programa 
mais médicos, e dá outras providências. 

 
LEI N. 8832 de 21 de maio de 2020  

DOERJ de 22/05/2020 p. 1 
(Ato alterado) 

 

Dispõe sobre a transparência nos contratos 
emergenciais firmados pela administração 
pública em razão da situação de calamidade 
decorrente da epidemia do Coronavírus (Covid-
19).  

 
 
 
 

LEI N. 8833 de 21 de maio de 2020  
DOERJ de 22/05/2020 p. 1 

 

Autoriza o governador do Estado do Rio de 
Janeiro a ampliar as margens consignáveis dos 
servidores junto às instituições financeiras 
durante a vigência do decreto nº 46.973/2020, 
que reconhece a situação de emergência na 
saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em 
razão do contágio e adota medidas de 
enfrentamento da propagação decorrente do 
Covid-19 (novo Coronavírus), e dá outras 
providências. 

 
 

LEI N. 8834 de 21 de maio de 2020  
DOERJ de 22/05/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre o disparo de mensagens via SMS, 
pelas operadoras de telefonia móvel, aos seus 
usuários, com informações atualizadas 
referentes às medidas de enfrentamento da 
propagação e combate ao Coronavírus (Covid-
19), e dá outras providências. 

https://drive.google.com/file/d/1qwmw8d_wGs3NnJUU03eN1OsGYlovjF2m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qwmw8d_wGs3NnJUU03eN1OsGYlovjF2m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RsxyTsnDurJOJ6yygLIDyabgLTYfc-5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RsxyTsnDurJOJ6yygLIDyabgLTYfc-5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RsxyTsnDurJOJ6yygLIDyabgLTYfc-5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RsxyTsnDurJOJ6yygLIDyabgLTYfc-5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RsxyTsnDurJOJ6yygLIDyabgLTYfc-5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzwWlGWGhfEb115wqW783eKltkOdi7GW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KxPFo5rPHNUsfvGeSJS2NYbLVxjoblci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzwWlGWGhfEb115wqW783eKltkOdi7GW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzwWlGWGhfEb115wqW783eKltkOdi7GW/view?usp=sharing
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LEI N. 8835 de 21 de maio de 2020  

DOERJ de 22/05/2020 p. 1 
 

 
Dispõe sobre a tarifa dos serviços prestados pela 
Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio 
de Janeiro (CEDAE). 

 
LEI N. 8836 de 21 de maio de 2020  

DOERJ de 22/05/2020 p. 1 
 

Dispõe sobre a proteção e defesa da saúde 
pública nos condomínios edilícios em todo o 
Estado do Rio de Janeiro durante a pandemia da 
doença Covid-19. 

 
 

LEI N. 8837 de 21 de maio de 2020  
DOERJ de 22/05/2020 p. 2 

 

Revoga o artigo 3º e seu parágrafo único da lei 
nº 8.767, de 23 de março de 2020, que dispõe 
sobre o cancelamento ou remarcação de 
passagens aéreas, bem como de pacotes de 
viagens adquiridos no âmbito do  Estado do Rio 
de Janeiro em razão da doença Covid-19 
causada pelo novo Coronavírus. 

 
 

LEI N. 8838 de 21 de maio de 2020  
DOERJ de 22/05/2020 p. 2 

 

Autoriza o poder executivo a disponibilizar 
veículo apropriado para transporte dos 
profissionais de saúde e, demais funcionários 
que são essenciais para o funcionamento das 
unidades de saúde, que residem nas regiões 
onde foi proibida ou restringida a circulação 
enquanto perdurar a pandemia de Corovavírus 
(Covid-19), e dá outras providências. 

 
 

LEI N. 8839 de 21 de maio de 2020  
DOERJ de 22/05/2020 p. 2 

 

Dispõe sobre a política estadual de sanitização 
de ambientes no âmbito do  Estado do Rio de 
Janeiro, para evitar a transmissão de doenças 
infectocontagiosas, como o Coronavírus - Covid-
19. 

 
LEI N. 8840 de 21 de maio de 2020  

DOERJ de 22/05/2020 p. 2 
 

 
Secretaria Estadual de Saúde, o 'DISQUE-
COVID' na forma que menciona. 

 
LEI N. 8841 de 21 de maio de 2020  

DOERJ de 22/05/2020 p. 2 
 

Autoriza o poder executivo a implementar política 
de compras emergenciais de produtos agrícolas, 
na forma que menciona, e dá outras 
providências. 

 
LEI N. 8842 de 21 de maio de 2020  

DOERJ de 22/05/2020 p. 2 

Representação de inconstitucionalidade 

 

Autoriza o poder executivo a suspender por 120 
(cento e vinte) dias o desconto das mensalidades 
dos empréstimos celebrados e de empréstimos 
consignados, e dá outras providências. 

 
 

LEI N. 8843 de 21 de maio de 2020  
DOERJ de 22/05/2020 p. 3 

 

Institui programa de diretrizes de atenção às 
populações mais vulneráveis em situações de 
emergências decorrentes de epidemias no  
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras 
providências. 

 
LEI N. 8844 de 27 de maio de 2020  

DOERJ de 28/05/2020 p. 1 

Dispõe sobre a conversão dos benefícios ou 
verbas indenizatórias suspensos pela circular 
SUSIG nº 06/2020 em ressarcimento às 

https://drive.google.com/file/d/1BzwWlGWGhfEb115wqW783eKltkOdi7GW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzwWlGWGhfEb115wqW783eKltkOdi7GW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frw9AHxQ1M1nf2yFFDeht2J1A7KustFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frw9AHxQ1M1nf2yFFDeht2J1A7KustFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frw9AHxQ1M1nf2yFFDeht2J1A7KustFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frw9AHxQ1M1nf2yFFDeht2J1A7KustFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frw9AHxQ1M1nf2yFFDeht2J1A7KustFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frw9AHxQ1M1nf2yFFDeht2J1A7KustFi/view?usp=sharing
http://www4.tjrj.jus.br/EJUD/ConsultaProcesso.aspx?N=2020.007.00139
https://drive.google.com/file/d/1nHQkQNRjXMeIvzFy-2vnhKLkhlKMTOjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hqgwCX-ayJFkYw6dr50qgOC6jBrIx4ET/view?usp=sharing
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despesas para o desenvolvimento e aplicação do 
ensino remoto, em virtude da prevenção ao 
Coronavírus (Covid-19), pelos profissionais da 
educação do Estado do Rio de Janeiro, 
vinculados às Secretarias de Estado de 
Educação e de Ciência e Tecnologia. 

 
LEI N. 8846 de 27 de maio de 2020  

DOERJ de 28/05/2020 p. 1 
Representação de inconstitucionalidade 

 

Autoriza o poder executivo a negociar contratos 
junto aos credores a redução dos juros, 
encargos, revisão de cláusulas contratuais e o 
alongamento dos contratos de securitização e 
cessões de créditos na forma que menciona. 

 
 

LEI N. 8847 de 27 de maio de 2020  
DOERJ de 05/06/2020 p. 2 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos comerciais em funcionamento 
no Estado do Rio de Janeiro disponibilizarem as 
faturas de compras ou boletos digitais de seus 
clientes, em seus sítios eletrônicos, na forma que 
especifica. 

 
 
 

LEI N. 8848 de 27 de maio de 2020  
DOERJ de 28/05/2020 p. 2 

 

Autoriza o poder executivo a instituir, em caráter 
emergencial, o plano estadual de funcionamento 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
no atendimento à população em situação de 
vulnerabilidade e risco agravados pela epidemia 
provocada pelo Coronavírus (Covid-19) no 
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras 
providências. 

 
 
 

LEI N. 8849 de 27 de maio de 2020  
DOERJ de 28/05/2020 p. 3 

 

Autoriza o poder executivo a criar gratificação 
especial temporária para os médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas e demais auxiliares 
que integram as equipes que atuam nas 
unidades públicas de saúde, no Estado do Rio de 
Janeiro, enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública estabelecido pelo decreto nº 
46.984, de 20 de março de 2020. 

 
LEI N. 8850 de 27 de maio de 2020  

DOERJ de 05/06/2020 p. 2 
 

Dispõe sobre a produção de máscaras de 
proteção individual pelos detentos do sistema 
prisional do Estado do Rio de Janeiro de durante 
o plano de contingência do vírus Covid-19 
(Coronavírus), e dá outras providências. 

 
LEI N. 8851 de 27 de maio de 2020  

DOERJ de 28/05/2020 p. 3 
 

Dispõe sobre as regras de visitação e 
fornecimento de alimentos e outros insumos as 
pessoas em privação de liberdade, e dá outras 
providências durante a vigência do estado de 
emergência em razão da epidemia do Covid-19. 

 
LEI N. 8852 de 27 de maio de 2020  

DOERJ de 05/06/2020 p. 2 
 

Dispõe sobre a produção e o fornecimento de 
equipamentos necessários ao tratamento e à 
prevenção ao Coronavírus (Covid-19) no Estado 
do Rio de Janeiro. 

 
LEI N. 8853 de 27 de maio de 2020  

DOERJ de 28/05/2020 p. 3 

Autoriza a criação de comissão especial 
institucional nos estabelecimentos de saúde 
situados no Estado do Rio de Janeiro para a 

https://drive.google.com/file/d/1hqgwCX-ayJFkYw6dr50qgOC6jBrIx4ET/view?usp=sharing
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=202000700225
https://drive.google.com/file/d/1mMs9AcAnT3-l-ySXPm-KLTm7axQ1bd9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KVJvRhQ6Pz8qcKPFMtO_PNJv2BqGb6io/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oB8itARQ3uaNLvy4y_fA31m5enENYrh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mMs9AcAnT3-l-ySXPm-KLTm7axQ1bd9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oB8itARQ3uaNLvy4y_fA31m5enENYrh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mMs9AcAnT3-l-ySXPm-KLTm7axQ1bd9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oB8itARQ3uaNLvy4y_fA31m5enENYrh3/view?usp=sharing
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 promoção de ações de prevenção e controle do 
contágio da Covid-19 dos seus trabalhadores, 
durante o estado de calamidade pública. 

 
 

LEI N. 8854 de 27 de maio de 2020  
DOERJ de 28/05/2020 p. 3 

 

Estabelece trânsito livre e a suspensão da 
cobrança de tarifa de estacionamento em 
supermercados, hipermercados e hortifrútis, aos 
veículos de profissionais da área de saúde, 
durante o período de emergência, no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro 

 
 

LEI N. 8855 de 27 de maio de 2020  
DOERJ de 28/05/2020 p. 3 

 

Dispensa a exigência de perícia médica oficial 
para a concessão ou renovação de licença para 
tratamento de saúde para os servidores públicos 
estaduais, durante a vigência do estado de 
calamidade pública em razão da pandemia de 
Covid-19. 

 
 

LEI N. 8856 de 29 de maio de 2020  
DOERJ de 01/06/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre o reforço às informações sobre as 
medidas de proteção para mulheres em situação 
de risco de violência doméstica, durante o 
período de calamidade pública, em razão da 
pandemia de Covid-19 no âmbito do Estado do 
Rio de Janeiro. 

 
 
 

LEI N. 8857 de 03 de junho de 2020  
DOERJ de 04/06/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre a priorização dos servidores das 
áreas de saúde, segurança e assistência social 
na rede pública e privada por ocasião da 
regulação dos leitos de internação e na 
realização de testes para detectar a presença do 
Covid-19, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, e dá outras providências. 

 
 

LEI N. 8858 de 03 de junho de 2020  
DOERJ de 04/06/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo a destinar recursos 
para mitigar impactos provocados por situações 
de emergência ou de calamidade na 
subsistência das pessoas pertencentes às 
categorias profissionais mencionadas, 
desempregados e famílias de baixa renda, na 
forma que menciona. 

 
LEI N. 8859 de 03 de junho de 2020  

DOERJ de 04/06/2020 p. 2 
(Ato alterado) 

 

Estabelece a obrigatoriedade do uso de 
máscaras respiratórias, no âmbito do Estado do 
Rio de Janeiro, enquanto vigorar o estado de 
calamidade pública em virtude da pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-19). 

 
 

LEI N. 8860 de 03 de junho de 2020  
DOERJ de 04/06/2020 p. 2 

 

Dispõe sobre a criação da central de 
informações sobre pacientes internados na rede 
estadual de saúde durante a pandemia do novo 
Coronavírus - Covid-19, e dá outras 
providências. 

 
 

LEI N. 8861 de 03 de junho de 2020  
DOERJ de 04/06/2020 p. 2 

 

Altera a lei nº 8.626, de 18 de novembro de 2019, 
na forma que menciona. /Regulamenta a 
utilização de equipamentos e vestimentas de 
proteção individual pelos profissionais da área de 

https://drive.google.com/file/d/1oB8itARQ3uaNLvy4y_fA31m5enENYrh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oB8itARQ3uaNLvy4y_fA31m5enENYrh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cNqYwp5BY2OqJgUKan1vyj6VXCEbGfNA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IRNIofs8qisCUq2G2ImB2RfOnkfjucAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dha6PcEbmXr3MHz2f_NjPMhjol1kA2OD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFzh1GiuyGe5VrQSZGGgogYLB3S8yXyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LXCVCDwJVB32DwN84G2CD1pzP67NnxAh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFzh1GiuyGe5VrQSZGGgogYLB3S8yXyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFzh1GiuyGe5VrQSZGGgogYLB3S8yXyd/view?usp=sharing
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saúde no Estado do Rio de Janeiro e dá outras 
providências./ 

 
 

LEI N. 8862 de 03 de junho de 2020  
DOERJ de 04/06/2020 p. 2 

 

Dispõe sobre a contratação emergencial 
temporária de psiquiatras, psicólogos, 
assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, 
na estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, 
para oferecer atendimento às vítimas de 
depressão e tendências suicidas em decorrência 
da Covid-19. 

 
LEI N. 8864 de 03 de junho de 2020  

DOERJ de 04/06/2020 p. 2 

Representação de inconstitucionalidade 

Representação de inconstitucionalidade 

 

 
Dispõe sobre a redução proporcional das 
mensalidades escolares em estabelecimentos 
de ensino da rede particular, durante a vigência 
do estado de calamidade pública instituído pela 
lei nº 8.794, de 17 de abril de 2020, na forma que 
menciona. 

 
 

LEI N. 8865 de 03 de junho de 2020  
DOERJ de 04/06/2020 p. 2 

 

Altera a lei estadual nº 5.260, de 11 de junho de 
2008, que “estabelece o Regime Jurídico Próprio 
e Único da Previdência Social dos membros do 
poder judiciário, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e dos 
servidores públicos estatutários do Estado do 
Rio de Janeiro”, e dá outras providências. 

 
LEI N. 8868 de 04 de junho de 2020  

DOERJ de 05/06/2020 p. 1 
 

 
Estabelece a notificação compulsória dos casos 
de Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

LEI N. 8869 de 04 de junho de 2020  
DOERJ de 05/06/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo a realizar convênios 
com as Prefeituras do Estado do Rio de Janeiro 
para execução da atividade de remoção de 
cadáveres em residências particulares pelo 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 
SAMU -, enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública, estabelecido pelo decreto nº 
46.973, de 16 de março de 2020 e reconhecido 
pela lei nº 8.794, de 17 de abril de 2020. 

 
LEI N. 8870 de 04 de junho de 2020  

DOERJ de 05/06/2020 p. 1 
 

Autoriza o poder executivo a firmar convênio com 
associações e cooperativas de costureiras para 
a confecção de máscaras de tecido para auxiliar 
no combate ao Coronavírus Covid-19. 

 
 
 

LEI N. 8871 de 04 de junho de 2020  
DOERJ de 05/06/2020 p. 1 

 

 
Autoriza o poder executivo a fornecer refeições 
para a população em situação de rua e de 
vulnerabilidade social até a abertura dos 
restaurantes populares, tendo em vista o 
reconhecimento de emergência na saúde pública 
em razão da pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19). 

https://drive.google.com/file/d/1JU-iQC7HnScBR3E8LyqsolfrZF2KCaz4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MTRe_dQlK1nE5Zs7I4mGSmthdi1LNedH/view?usp=sharing
http://www4.tjrj.jus.br/EJUD/ConsultaProcesso.aspx?N=2020.007.00129
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=202000700133
https://drive.google.com/file/d/1MTRe_dQlK1nE5Zs7I4mGSmthdi1LNedH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1typ8MfmhaG4gE7ryCGrRb15Jd2eCX1ms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1typ8MfmhaG4gE7ryCGrRb15Jd2eCX1ms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1typ8MfmhaG4gE7ryCGrRb15Jd2eCX1ms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLeXttSyLHOf86_gqs_HKGKFoe1H47pn/view?usp=sharing
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LEI N. 8880 de 05 de junho de 2020  
DOERJ de 08/06/2020 p. 4 

 

Determina a disponibilização gratuita pelas 
operadoras de telefonia e internet móvel dos 
acessos a sites de comunicação, redes sociais e 
streaming, sem qualquer contabilização do 
pacote de dados dos clientes e dispõe sobre a 
suspensão dos serviços de telefonia e internet 
por inadimplência, durante o período de 
aplicação das medidas referentes à contenção 
do vírus Covid-19. 

 
 

LEI N. 8881 de 05 de junho de 2020  
DOERJ de 08/06/2020 p. 4 

 

Regula a prática de cremação de cadáveres e 
incineração de restos mortais no Estado do Rio 
de Janeiro durante a crise instaurada pela 
pandemia relativa ao Coronavírus (Covid-19) e 
dá outras providências. 

 
 

LEI N. 8885 de 05 de junho de 2020  
DOERJ de 08/06/2020 p. 4 

 

Dispõe sobre medidas de gestão administrativa 
e financeira para controle de gastos e otimização 
de recursos públicos, em decorrência da 
pandemia do Coronavírus - Covid-19 -, na forma 
que menciona. 

 
LEI N. 8886 de 09 de junho de 2020  

DOERJ de 10/06/2020 p. 1 
 

Dispõe sobre os procedimentos especiais 
aplicáveis aos trabalhadores do setor offshore 
afetados pela pandemia do Covid-19, e dá outras 
providências. 

 
LEI N. 8887 de 09 de junho de 2020  

DOERJ de 10/06/2020 p. 1 
 

Autoriza o poder executivo a utilizar recursos 
para implementar medidas de incentivo à 
conversão produtiva de empresas para proteção 
econômica e sanitária à população fluminense. 

 
 
 

LEI N. 8888 de 09 de junho de 2020  
DOERJ de 10/06/2020 p. 2 

 

 
Dispõe sobre a vedação da aplicação de multa 
por quebra de fidelidade nos serviços de TV por 
assinatura, telefonia, internet e serviços 
assemelhados, enquanto perdurar a pandemia 
do Coronavírus (Covid-19), no Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
 

LEI N. 8889 de 09 de junho de 2020  
DOERJ de 10/06/2020 p. 2 

 

 
Autoriza o poder executivo a conceder isenção 
do Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - 
nos produtos que compõem a cesta básica, no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 

LEI N. 8891 de 16 de junho de 2020  
DOERJ de 17/06/2020 p. 1 

 

Autoriza a agerio a refinanciar as parcelas dos 
contratos de financiamento de veículos 
integrantes do sistema intermunicipal de 
transporte alternativo complementar, enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia da Covid-19. 

 
LEI N. 8892 de 16 de junho de 2020  

DOERJ de 17/06/2020 p. 1 
 

Dispõe sobre os locais adequados para 
realização de exames de pessoas com suspeita 
de covid-19, na forma que menciona, e dá outras 
providências. 

https://drive.google.com/file/d/1Rd2wFyaBTKYhqDvQzOpDjp66il5HOT1g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rd2wFyaBTKYhqDvQzOpDjp66il5HOT1g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLlkbG-8m8Su9-0UFeEk6uiJDNoKib-W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gz0LyWtMGnPNa8dV1IucAPmHpCcUufhz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wz70kByOxaKe9pQ3XKpbZLH1CmVOltgd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZS7V4Epoxzp9otYk21sbustNSIaEedN5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZS7V4Epoxzp9otYk21sbustNSIaEedN5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ku0svaWEZcF1_Qiozg8IC_dav7vx2vm_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ku0svaWEZcF1_Qiozg8IC_dav7vx2vm_/view?usp=sharing
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LEI N. 8893 de 16 de junho de 2020  
DOERJ de 17/06/2020 p. 1 

 

 
Dispõe sobre a autorização da prática da 
telemedicina no Estado do Rio de Janeiro por 
meio da Secretaria de Estado de Saúde durante 
a pandemia do Covid-19 - Coronavírus -, nos 
termos da lei federal nº 13.989, de 15 de abril de 
2020, e dá outras providências. 

 
LEI N. 8894 de 16 de junho de 2020  

DOERJ de 17/06/2020 p. 2 
 

 
Autoriza a divulgação dos boletins médicos 
diários relacionados à pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19). 

 
 

LEI N. 8895 de 16 de junho de 2020  
DOERJ de 17/06/2020 p. 2 

 

Autoriza a agerio a refinanciar as parcelas dos 
contratos de financiamento de veículos utilizados 
por taxistas e motoristas de aplicativos, enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia da Covid-19. 

 
 

LEI N. 8898 de 18 de junho de 2020  
DOERJ de 19/06/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo a manter, no sítio 
eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde do 
Rio de Janeiro, a “cartilha virtual da Covid-19”, 
para garantir à população informações corretas 
sobre o novo Coronavírus (Covid-19), bem como 
seus sintomas e os locais de atendimento, na 
forma que especifica. 

 
 

LEI N. 8899 de 18 de junho de 2020  
DOERJ de 19/06/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo a estabelecer 
hospitais e/ou leitos de referência para o 
tratamento de crianças e adolescentes 
acometidos ou com suspeita de covid-19, e dá 
outras providências. 

 
LEI N. 8900 de 18 de junho de 2020  

DOERJ de 19/06/2020 p. 1 
 

 
Dispõe sobre criação de túneis de 
descontaminação, na forma que especifica. 

 
LEI N. 8901 de 18 de junho de 2020  

DOERJ de 19/06/2020 p. 1 
 

 
Autoriza o poder executivo a alterar o calendário 
escolar 2020. 

 
 
 
 

LEI N. 8902 de 18 de junho de 2020  
DOERJ de 19/06/2020 p. 2 

 

Autoriza o poder executivo a promover 
campanha de incentivo de doação de roupas, 
itens alimentícios, farmacêuticos, produtos de 
higiene e limpeza para asilos, casa de repouso e 
estabelecimentos similares destinados ao 
atendimento de idosos, orfanatos e clínicas ou 
abrigos de recuperação de dependentes 
químicos que tenham como medida preventiva o 
isolamento dos internos, como forma de 
contenção de epidemias virais. 

 
LEI N. 8903 de 19 de junho de 2020  

DOERJ de 22/06/2020 p. 1 
 

Autoriza o poder executivo a solicitar 
equipamentos veterinários durante o plano de 
contigência à contenção do vírus Covid-19 
(Coronavírus). 

https://drive.google.com/file/d/1ku0svaWEZcF1_Qiozg8IC_dav7vx2vm_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uYbOiJgJ4ESCspL9mEojmCFpQTYARiIo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uYbOiJgJ4ESCspL9mEojmCFpQTYARiIo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZhsRwq-kDV_nZ6R7qyYWrSWJw-3MM_em/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZhsRwq-kDV_nZ6R7qyYWrSWJw-3MM_em/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZhsRwq-kDV_nZ6R7qyYWrSWJw-3MM_em/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h1FkKTa4C5NgZ-OrT1Wnz-N1h4x-RhfR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TdbfnQeeX5nmwBjrqtthXBdwEiEXVqVz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11b5tYZmJMYOP6LDqJV19-Rpvx_Vglr5O/view?usp=sharing
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LEI N. 8904 de 19 de junho de 2020 
DOERJ de 22/06/2020 p. 1 

 
 

Autoriza o poder executivo a proceder 
pagamento mínimo ao fornecedor de transporte 
escolar dos alunos matriculados na rede 
estadual de ensino, enquanto perdurar o 
reconhecimento de emergência na saúde 
pública, tendo em vista a pandemia causada pelo 
Coronavírus, Covid-19, e enquanto as aulas 
estiverem suspensas. 

 
 

LEI N. 8905 de 19 de junho de 2020  
DOERJ de 22/06/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre a proibição de interrupção de 
pagamento e da redução de valores de bolsas 
pagas pela FAPERJ e demais bolsas pagas pelo 
Estado do Rio de Janeiro durante a situação de 
emergência decorrente da pandemia do vírus 
Covid-19. 

 
 
 

LEI N. 8906 de 29 de junho de 2020  
DOERJ de 30/06/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo a liberar a realização 
de cultos e reuniões presenciais nas igrejas e 
templos religiosos de todas as confissões 
durante o período de pandemia do Covid-19, 
respeitadas as competências municipais e 
observadas as medidas sanitárias para 
prevenção e proteção da contaminação dos 
participantes. 

 
 

LEI N. 8907 de 29 de junho de 2020  
DOERJ de 30/06/2020 p. 1 

 

Estabelece protocolo de prevenção e 
acolhimento nos casos de violência doméstica e 
familiar contra mulheres e crianças durante o 
estado de calamidade decretado em razão da 
pandemia do Covid-19. 

  
LEI N. 8908 de 29 de junho de 2020  

DOERJ de 30/06/2020 p. 2 
 

Torna obrigatória a renovação do vale social, 
prevista na lei nº 4510/2005, durante a vigência 
do plano de contingência do novo Coronavírus 
(Covid-19), e dá outras providências. 

 
 
 
 

LEI N. 8909 de 29 de junho de 2020  
DOERJ de 30/06/2020 p. 2 

 

Autoriza o poder executivo a instituir campanha 
de promoção aos setores de turismo, cultura, 
esporte, lazer e negócios, imediatamente após o 
término da situação de emergência na saúde 
pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do 
contágio e adota medidas de enfrentamento da 
propagação decorrente do novo Coronavírus 
(Covid-19) e dá outras providências, desde que 
não contrarie o regime de recuperação fiscal que 
está submetido o Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

LEI N. 8910 de 29 de junho de 2020  
DOERJ de 30/06/2020 p. 2 

 

Autoriza a realização de parceria entre o poder 
executivo e empresas de tecnologia da 
informação para fornecimento, em comodato, de 
microcomputadores e notebooks a alunos da 
rede pública estadual e da rede FAETEC - 
Fundação de Apoio à Escola Técnica - enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública devido 
à pandemia do Covid-19, e dá outras 
providências. 

https://drive.google.com/file/d/11b5tYZmJMYOP6LDqJV19-Rpvx_Vglr5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11b5tYZmJMYOP6LDqJV19-Rpvx_Vglr5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wOhZNYSMg4h8a_XHDrktcvch_ucbKT_r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nxShY6u-s_bZD68fRzbvDNVZyJ_d7L6P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bbr80eSr9py7EAWxMtVwDe8Qhy2VJLMq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bbr80eSr9py7EAWxMtVwDe8Qhy2VJLMq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bbr80eSr9py7EAWxMtVwDe8Qhy2VJLMq/view?usp=sharing
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LEI N. 8911 de 29 de junho de 2020  

DOERJ de 30/06/2020 p. 2 
Representação de inconstitucionalidade 

 

Autoriza a intervenção do poder executivo na 
rede privada de saúde na hipótese de recusa a 
atendimento de casos graves do Coronavírus 
(Covid-19) mediante justa remuneração a ser 
acordada contratualmente. 

 
 

LEI N. 8912 de 29 de junho de 2020  
DOERJ de 30/06/2020 p. 2 

 

Autoriza os bancos ou financeiras em atividade 
no Estado do Rio de Janeiro a procederem com 
a renegociação contratual ou pausa de 
financiamento, sob o critério de vantajosidade 
para o cliente em virtude da pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19). 

 
 

LEI N. 8913 de 29 de junho de 2020  
DOERJ de 30/06/2020 p. 3 

 

Autoriza o poder executivo a prorrogar a validade 
de receituários prescritos por profissionais de 
saúde devidamente habilitados, no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro, na forma que 
menciona. 

 
 
 

LEI N. 8914 de 30 de junho de 2020  
DOERJ de 01/07/2020 p. 1 

 

Autoriza a transferência de profissionais da área 
de saúde, da segurança pública e da assistência 
social acometidos por comorbidades associadas 
às complicações fatais do novo Coronavírus 
(Covid-19), para setores ou departamentos que 
ofereçam menor risco de contaminação durante 
a pandemia do Covid-19 na forma que menciona, 
e dá outras providências. 

 
 

LEI N. 8915 de 30 de junho de 2020  
DOERJ de 01/07/2020 p. 1 

 

Autoriza os estabelecimentos particulares de 
ensino superior a adotar sistema de aulas 
remotas durante o período em que perdurar o 
estado de calamidade pública decorrente da 
pandemia do novo Coronavírus, na forma que 
menciona. 

 
 

LEI N. 8916 de 30 de junho de 2020  
DOERJ de 01/07/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre a desinfecção das escolas, 
universidades, bibliotecas, teatros públicos e 
privados, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, 
antes do retorno às suas, atividades na forma 
que menciona. 

 
LEI N. 8917 de 30 de junho de 2020  

DOERJ de 01/07/2020 p. 2 
 

Proíbe as instituições bancárias de usarem o 
valor do auxílio emergencial federal instituído em 
razão da pandemia do novo Coronavírus - Covid-
19 - para descontar dívidas dos beneficiários. 

 
LEI N. 8918 de 30 de junho de 2020  

DOERJ de 01/07/2020 p. 2 
 

Suspende os prazos de validade dos concursos 
públicos já homologados pelos orgãos públicos 
estaduais do Rio de Janeiro, durante o período 
de surto de Coronavírus - Covid-19. 

 
 

LEI N. 8919 de 30 de junho de 2020  
DOERJ de 01/07/2020 p. 2 

 

Dispõe sobre a relação consumidor/prestador de 
serviço durante a vigência do decreto 
46.973/2020 que reconhece a situação de 
emergência na saúde pública do Estado do Rio 
de Janeiro em razão do contágio e adota 
medidas de enfrentamento da propagação 

https://drive.google.com/file/d/1bbr80eSr9py7EAWxMtVwDe8Qhy2VJLMq/view?usp=sharing
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=202000700146
https://drive.google.com/file/d/1bbr80eSr9py7EAWxMtVwDe8Qhy2VJLMq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEPz8GjFDIH6olGCCmh_bJm0zrpQzJmP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AVQVFy_DhEgMnRcVc-nccetYFA_oV10u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AVQVFy_DhEgMnRcVc-nccetYFA_oV10u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AVQVFy_DhEgMnRcVc-nccetYFA_oV10u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_MHqvPoOuKnVI59oHpf1vT8ARuKVWZJN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_MHqvPoOuKnVI59oHpf1vT8ARuKVWZJN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_MHqvPoOuKnVI59oHpf1vT8ARuKVWZJN/view?usp=sharing
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decorrente do novo Coronavírus (Covid19); e dá 
outras providências. 

 
LEI N. 8923 de 30 de junho de 2020  

DOERJ de 01/07/2020 p. 3 
 

 
Garante abono de falta ao trabalho aos 
servidores e funcionários públicos estaduais 
afetados pelo surto de Coronavírus - Covid-19. 

 
 
 

LEI N. 8927 de 08 de julho de 2020  
DOERJ de 09/07/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo a requisitar 
administrativamente as propriedades privadas 
que especifica para o acolhimento e proteção de 
mulheres vítimas de violência doméstica e 
familiar, enquanto perdurar a situação de 
emergência em saúde pública decorrente do 
novo Coronavírus - Covid-19. 

 
 
 

LEI N. 8929 de 15 de julho de 2020  
DOERJ de 16/07/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo a classificar como 
serviço essencial as atividades e os serviços 
relacionados ao comércio que especifica, 
respeitando as competências municipais e as 
autoridades sanitárias, durante o período de 
reconhecimento de emergência na saúde pública 
decretado pelo Estado do Rio de Janeiro em 
decorrência da pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19). 

 
 
 

LEI N. 8930 de 15 de julho de 2020  
DOERJ de 16/07/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder público a disponibilizar urna 
funerária com visor, de forma que o rosto do 
falecido possa ser visto por seus familiares no 
momento do sepultamento, enquanto vigorar o 
decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020, 
reconhecido pela lei nº 8.794, de 17 de abril de 
2020. 

 
LEI N. 8931 de 15 de julho de 2020  

DOERJ de 16/07/2020 p. 1 
Representação de inconstitucionalidade 

Representação de inconstitucionalidade 

 

Determina medidas preventivas a serem 
adotadas pelas Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPIS) no Estado do 
Rio de Janeiro, em decorrência do estado de 
emergência e do plano de contingência do novo 
Corona vírus (Covid-19), na forma que 
menciona. 

 
 

LEI N. 8932 de 15 de julho de 2020  
DOERJ de 16/07/2020 p. 2 

Representação de inconstitucionalidade 

Representação de inconstitucionalidade 

 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
supermercados, hipermercados e/ou 
congêneres oferecerem o serviço de 
empacotador nos caixas de pagamento de 
produtos, enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública, estabelecido pelo decreto nº 
46.973, de 16 de março de 2020, e reconhecido 
pela lei nº 8.794, de 17 de abril de 2020. 

  
 
 LEI N. 8933 de 16 de julho de 2020  

DOERJ de 17/07/2020 p. 1 
 

 
Dispõe sobre a desburocratização para a 
retomada da atividade econômica no pós 
pandemia de Covid-19 no âmbito do Estado do 
Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

https://drive.google.com/file/d/1_OMd2Aut9ArIW6Y3H0tIRrJqakC0JIgI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aaUFKlNfxAHQqlUCPZk5Rt3W4G71VatY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wb9i_bZA57jzLy-kxX-QPLZbdty0naVh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wb9i_bZA57jzLy-kxX-QPLZbdty0naVh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pVCZOcCJCeIzY9xGilbBQSLGl2Uga7vn/view?usp=sharing
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=202000700193
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=202000700230
https://drive.google.com/file/d/1_KbLWHvQ7DEw1uPri97Jr3XVN_Hbw6HR/view?usp=sharing
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=202000700184
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=202000700185
https://drive.google.com/file/d/1mX1WiDyLMlqHrnYJUGzRXpEi5f1liAtQ/view?usp=sharing


 59 

 
 
 

LEI N. 8934 de 16 de julho de 2020  
DOERJ de 17/07/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo a requisitar 
administrativamente meios de produção privados 
para o fornecimento de materiais e para a 
confecção de Equipamentos de Proteção 
Individual - EPIs -, a serem destinados, 
prioritariamente, aos profissionais de saúde, e dá 
outras providências. 

  
 LEI N. 8935 de 16 de julho de 2020  

DOERJ de 17/07/2020 p. 1 
 

Autoriza o poder executivo a instituir o “Programa 
em Forma” para a orientação online dos alunos 
da rede pública estadual, na vigência do estado 
de calamidade pública. 

  
 LEI N. 8936 de 16 de julho de 2020  

DOERJ de 17/07/2020 p. 2 
 

Cria o Programa de Atendimento e Orientação à 
Covid-19 em favelas e regiões periféricas do 
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras 
providências. 

 
LEI N. 8937 de 16 de julho de 2020  

DOERJ de 17/07/2020 p. 2 
 

Autoriza a ampliação de convênios com 
laboratórios credenciados, visando a execução 
do teste do Coronavírus - Covid-19 -, no âmbito 
do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 

LEI N. 8938 de 16 de julho de 2020  
DOERJ de 17/07/2020 p. 2 

 

Estabelece a campanha integrada em 
consonância com os serviços decretados 
essenciais com destaque para as farmácias, 
supermercados, padarias e similares no 
enfrentamento à violência doméstica no contexto 
de covid-19. 

 

LEI N. 8939 de 16 de julho de 2020  
DOERJ de 17/07/2020 p. 3 

Representação de inconstitucionalidade 
Representação de inconstitucionalidade 

 

Fica autorizada, no âmbito do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, em todos os níveis, 
Comarcas e Varas, a implantação de 
atendimento telepresencial aos jurisdicionados, 
durante a pandemia do novo coronavírus, e dá 
outras providências. 

 
 
 

LEI N. 8940 de 17 de julho de 2020  
DOERJ de 20/07/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de um 
portal de serviço eletrônico para o recebimento 
da documentação necessária para a concessão 
e gozo de licenças ou afastamentos dos 
servidores públicos civis e militares do Estado do 
Rio de Janeiro durante o plano de contigência à 
contenção do vírus Covid-19 (Coronavírus). 

 
 
 

LEI N. 8941 de 17 de julho de 2020  
DOERJ de 20/07/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre a elaboração e divulgação de 
campanhas de educação em saúde para 
produtores rurais, agricultores familiares e 
produtores extrativistas de comunidades 
tradicionais durante a vigência da situação de 
emergência em saúde pública decorrente da 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). 

  
 LEI N. 8942 de 23 de julho de 2020  

DOERJ de 24/07/2020 p. 1 
 
 

Autoriza o poder executivo a promover a ampla 
divulgação dos locais que estão abrigando, em 
situação emergencial, a população em situação 
de rua, o número de vagas disponíveis, bem 
como as unidades de acolhimento para pernoite 

https://drive.google.com/file/d/1mX1WiDyLMlqHrnYJUGzRXpEi5f1liAtQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mX1WiDyLMlqHrnYJUGzRXpEi5f1liAtQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y9aD8_roEmIgrW9H1Vwps6a17Il-tYpd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y9aD8_roEmIgrW9H1Vwps6a17Il-tYpd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OZeVj9UDmQvg6nD2lr2WgE6-XRnfmY0s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-A7Ry7qn3cF5IvlcvJdmlKtI3doxGabq/view?usp=sharing
http://www4.tjrj.jus.br/EJUD/ConsultaProcesso.aspx?N=2020.007.00202
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=202000700216
https://drive.google.com/file/d/1J5LR-4a8Pu1FXAjwn_ProYqNvlXNa333/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J5LR-4a8Pu1FXAjwn_ProYqNvlXNa333/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16iYxsWbuxgqiFgBETylCXEmmnCU2typU/view?usp=sharing
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temporária ou moradia provisória, durante a 
pandemia do Coronavírus (Covid-19), no âmbito 
do Estado do Rio de Janeiro. 

    
LEI N. 8943 de 23 de julho de 2020 

DOERJ de 24/07/2020 p. 1 
 

Fica o poder executivo autorizado a criar a 
Autoridade de Governança do Legado da Crise 
do Covid-19 (AGLC), no âmbito do Estado do Rio 
de Janeiro, e dá outras providências. 

 
LEI N. 8944 de 23 de julho de 2020 

DOERJ de 24/07/2020 p. 1 
 

 
Dispõe sobre a oferta de alojamento para os 
profissionais de saúde da rede pública e privada, 
na forma que menciona. 

 
LEI N. 8945 de 23 de julho de 2020 

DOERJ de 24/07/2020 p. 2 
 

 
Autoriza o poder executivo a implementar política 
de compras emergenciais de produtos 
artesanais, na forma que menciona. 

 
 

LEI N. 8946 de 23 de julho de 2020 
DOERJ de 24/07/2020 p. 2 

 

Determina o repasse de informações referentes 
aos profissionais de saúde afastados com 
suspeita, internados, que foram a óbito e os 
recuperados em decorrência da infecção 
causada pela Covid-19, e dá outras 
providências. 

 
LEI N. 8947 de 23 de julho de 2020 

DOERJ de 24/07/2020 p. 2 
 

Altera a lei nº 5.645/2010 e inclui no calendário 
oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia dos 
heróis e heroínas na luta contra a Covid-19, e dá 
outras providências. 

   
 
 
 LEI N. 8948 de 23 de julho de 2020 

DOERJ de 24/07/2020 p. 2 
 

Trata-se de autorização ao poder executivo, 
através da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, para aferir a 
temperatura dos visitantes cadastrados no 
sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, 
através de termômetros digitais com tecnologia 
infravermelha durante o estado de calamidade 
pública devido ao novo Coronavírus. 

 
LEI N. 8950 de 29 de julho de 2020 

DOERJ de 30/07/2020 p. 1 
 

Autoriza a suspensão temporária de posse, porte 
e registro de armas de fogo à denunciados, 
inquiridos e réus em processo de violência 
doméstica, durante o período de pandemia pelo 
novo Coronavírus - Covid-19. 

 
 
 

LEI N. 8951 de 29 de julho de 2020 
DOERJ de 30/07/2020 p. 1 

 

Estabelece que as ações de solidariedade de 
distribuição de cestas básicas, kits de higiene, 
água, gás, cartões de vale alimentação, roupas, 
cobertores e sanitização das ruas sejam 
considerados serviços essenciais durante o 
período da pandemia do novo Coronavírus no 
Estado do Rio de Janeiro. 

 
 

LEI N. 8952 de 29 de julho de 2020 
DOERJ de 30/07/2020 p. 1 

 

Autoriza a Agência Reguladora de Energia e 
Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 
(AGENERSA) a firmar convênio com a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para vedar 
a interrupção do fornecimento de energia e 

https://drive.google.com/file/d/16iYxsWbuxgqiFgBETylCXEmmnCU2typU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y4PaCMn-6alUfKZQwUGX8UDYcsmRRJof/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a99MwoIXTVK8bka0aDX__H1YHw3NjKtO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a99MwoIXTVK8bka0aDX__H1YHw3NjKtO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a99MwoIXTVK8bka0aDX__H1YHw3NjKtO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a99MwoIXTVK8bka0aDX__H1YHw3NjKtO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0zSkWpFJXmXrVeSTrzXjc1PJe1YZpkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0zSkWpFJXmXrVeSTrzXjc1PJe1YZpkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0zSkWpFJXmXrVeSTrzXjc1PJe1YZpkC/view?usp=sharing


 61 

proibir a lavratura do termo de ocorrência de 
irregularidade, em situações de calamidade ou 
emergência, na forma que menciona. 

 
 

LEI N. 8954 de 30 de julho de 2020 
DOERJ de 31/07/2020 p. 3 

 

Cria o Programa “testagem domiciliar para 
todos”, com objetivo de oferecer testes gratuitos 
para pessoas com sintomas de Sars-Cov2 
(Covid-19), no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, enquanto permanecer o estado de 
emergência decretado pelo Governo do Estado 
do Rio de Janeiro. 

 
 
 
 

LEI N. 8955 de 30 de julho de 2020 
DOERJ de 31/07/2020 p. 3 

 

Altera a lei nº 3.613/2001, que “dispõe sobre os 
direitos dos usuários dos serviços e das ações 
de saúde no Estado do Rio de Janeiro e dá 
outras providências”, para estabelecer 
procedimento virtual de informações e 
acolhimento dos familiares de pessoas 
internadas por ocasião da decretação de 
situações de emergência ou calamidade, assim 
reconhecidas por lei ou decreto do poder 
executivo no Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

LEI N. 8956 de 30 de julho de 2020 
DOERJ de 31/07/2020 p. 3 

 

Dispõe sobre a transparência nos contratos 
emergenciais firmados pela administração 
pública em razão da situação de calamidade 
decorrente da epidemia do corona vírus (covid-
19) para vedar a classificação como sigilosos os 
documentos relacionados aos contratos firmados 
sem licitação, bem como de documentos 
correlatos, em decorrência do estado de 
emergência decretado no estado. 

 
LEI N. 8957 de 30 de julho de 2020 

DOERJ de 31/07/2020 p. 4 
 

O poder executivo fica autorizado a proibir, nas 
unidades de saúde públicas e privadas, 
tratamento diferenciado entre as categorias 
profissionais de saúde e dá outras providências. 

 
 

LEI N. 8961 de 03 de agosto de 2020 
DOERJ de 05/08/2020 p. 1 

 

Fica autorizado, por arbítrio dos usuários, a 
suspensão a cobrança de mensalidade e de 
planos adquiridos em academias de ginástica ou 
para prática de esportes durante o isolamento 
social na forma que menciona, e dá outras 
providências. 

 
LEI N. 8962 de 03 de agosto de 2020 

DOERJ de 04/08/2020 p. 1 
 

Altera a lei nº 5.645, de 06 de janeiro de 2010, 
incluindo, no calendário oficial do Estado do Rio 
de Janeiro, o dia 19 de maio como o “dia estadual 
em homenagem às vítimas da Covid-19”. 

 
 

LEI N. 8963 de 03 de agosto de 2020 
DOERJ de 04/08/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre a plataforma de ensino remoto 
para as atividades de ensino e instrução dos 
cursos regulares das corporações militares do 
Estado do Rio de Janeiro durante as medidas de 
enfrentamento da propagação e combate ao 
Coronavírus (Covid-19), e dá outras 
providências. 

https://drive.google.com/file/d/1CrxO3r2a4aDHDkceDZe7_7oJ9PRbIuwm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CrxO3r2a4aDHDkceDZe7_7oJ9PRbIuwm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E5Uj-s76FxnKwSgZjwSGy2mok0cNgc2b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PYGYhs8O1hc6xL7gwDEVGkyFNvdqlgm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Fd0Skt6-Cht2lVMGe2TlbOG4FfvF7Yf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1Andj5d8Ez-bCB2pAYuamJkZEBOi_gO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1Andj5d8Ez-bCB2pAYuamJkZEBOi_gO/view?usp=sharing
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LEI N. 8965 de 03 de agosto de 2020 

DOERJ de 04/08/2020 p. 1 
 

Dispõe sobre o acesso dos idosos aos 
estabelecimentos bancários, em razão do estado 
de emergência decretado no Estado do Rio de 
Janeiro devido à propagação do Coronavírus, no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 

LEI N. 8966 de 03 de agosto de 2020 
DOERJ de 04/08/2020 p. 2 

 

Dispõe sobre a garantia da prestação de 
assistência religiosa de todas as denominações, 
durante período de epidemia ou pandemia, na 
rede  de saúde no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, na forma que menciona. 

 
 
 

LEI N. 8967 de 03 de agosto de 2020 
DOERJ de 04/08/2020 p. 2 

 

Dispõe sobre a afixação de cartazes nos 
condomínios edilícios, residenciais, comerciais, 
conjuntos habitacionais, mistos, associações 
residenciais, associações de moradores e outras 
organizações, com informações sobre o 
atendimento à mulheres em situação de 
violência durante o período de isolamento social, 
na forma que menciona.  

 
LEI N. 8968 de 05 de agosto de 2020 

DOERJ de 06/08/2020 p. 1 
 

 
Dispõe sobre a utilização de termômetros digitais 
com sensor infravermelho, nos locais e na forma 
que menciona. 

 
 

LEI N. 8970 de 07 de agosto de 2020 
DOERJ de 10/08/2020 p. 1 

 

Acrescenta dispositivo à lei nº 7.144, de 17 DE 
dezembro 2015, que “autoriza o poder executivo 
a instituir o programa 'remédio em casa', na 
forma que menciona”, para a distribuição de 
medicamentos durante pandemias e epidemias 
que tenham como recomendação o isolamento 
social. 

 
 

LEI N. 8974 de 10 de agosto de 2020 
DOERJ de 11/08/2020 p. 1 

 

Altera a lei estadual nº 8.859, de 03 de junho de 
2020, que “estabelece a obrigatoriedade do uso 
de máscaras respiratórias, no âmbito do Estado 
do Rio de Janeiro, enquanto vigorar o estado de 
calamidade pública em virtude da pandemia do 
novo coronavírus”. 

 
 

LEI N. 8975 de 10 de agosto de 2020 
DOERJ de 19/08/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre medidas sanitárias a serem 
adotadas pelas empresas de transportes de 
valores do Estado do Rio de Janeiro para 
prevenir a contaminação de seus funcionários 
pelo covid-19. 

 
 

LEI N. 8977 de 19 de agosto de 2020 
DOERJ de 20/08/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre a liberação de maiores de 18 
(dezoito) anos abrigados em instituições de 
acolhimento de crianças e adolescentes, durante 
situações de emergência ou calamidade pública, 
na forma que menciona. 

 
 

LEI N. 8978 de 19 de agosto de 2020 
DOERJ de 20/08/2020 p. 1 

 

 
Ficam as clínicas veterinárias e pet shop 
localizados no Estado do Rio de Janeiro 
obrigados a terem álcool gel na forma que 
menciona. 

https://drive.google.com/file/d/1YkzoEHnVVz-QDjPJHioHQeE1fcoAVSpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X18uFulC6ypNAPvq_JWgf63npZWqkwMA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X18uFulC6ypNAPvq_JWgf63npZWqkwMA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j7Iop-z46V-Ma6OYhXnBSYGnvip2XA1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11HjFQRGcxg8aWzPPeAIpPgAj0MTTZpPZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LXCVCDwJVB32DwN84G2CD1pzP67NnxAh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CunyIT_ga1uc5v6IAobPrO_9Qr4mn_Es/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17w-iIfn_xk2dMOJ5lyDPzoSoAXfUjt1u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17w-iIfn_xk2dMOJ5lyDPzoSoAXfUjt1u/view?usp=sharing
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LEI N. 8979 de 19 de agosto de 2020 

DOERJ de 20/08/2020 p. 1 
 

Autoriza criação de portal de comunicação online 
ou central telefônica para comunicação entre 
profissionais de áreas de saúde mental, na forma 
que menciona. 

         
 

LEI N. 8980 de 20 de agosto de 2020 
DOERJ de 21/08/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo a disponibilizar os 
testes rápidos de diagnóstico da covid-19, para 
os profissionais do comércio antes da futura 
retomada de suas atividades, após o fim do 
isolamento social determinado pelo poder 
executivo no âmbito do estado do rio de janeiro. 

 
 
 

LEI N. 8981 de 20 de agosto de 2020 
DOERJ de 21/08/2020 p. 1 

 

Autoriza a negociação com os locadores, no que 
couber, em relação ao valor do aluguel de 
imóveis ocupados por unidades de ensino de 
educação infantil, fundamental, médio, médio-
técnico e superior, em decorrência da suspensão 
das atividades presenciais determinadas pelo 
poder executivo, durante o estado de calamidade 
pública. 

 
LEI N. 8982 de 20 de agosto de 2020 

DOERJ de 21/08/2020 p. 1 

Representação de inconstitucionalidade 

Dispõe sobre condições mínimas de segurança 
sanitária em clínicas, hospitais, unidades de 
pronto atendimento, prontos-socorros e 
similares, em decorrência do estado de 
emergência e do plano de contingência do novo 
corona vírus (covid-19). 

 
 
 
 

LEI N. 8984 de 21 de agosto de 2020 
DOERJ de 24/08/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo ampliar para 12m³ 
(doze metros cúbicos) o volume mensal de água 
estimado para unidades residenciais de 
consumidores nas áreas identificadas como de 
interesse social, constantes do decreto nº 
25.438, de 21 de julho de 1999, enquanto durar 
o estado de calamidade em decorrência do 
coronavirus (covid-19), consoante o decreto nº 
46.973, de 16 de março de 2020, e reconhecido 
pela lei nº 8.794, de 17 de abril de 2020. 

 
 

LEI N. 8987 de 25 de agosto de 2020 
DOERJ de 26/08/2020 p. 3 

 

Dispõe sobre a modalidade da compra direta de 
alimentos com doação simultânea para fomentar 
a segurança alimentar e mitigar os impactos 
socioeconômicos da pandemia de covid-19 no 
estado do Rio de Janeiro, e dá outras 
providências. 

 
 

LEI N. 8989 de 27 de agosto de 2020 
DOERJ de 27/08/2020 p. 1 

 

Dispõe medidas de fiscalização e controle da 
legalidade nas contratações emergenciais por 
dispensa de licitação, em decorrência das 
medidas de enfrentamento à pandemia do 
coronavírus - covid-19, na forma que menciona. 

 
 

LEI N. 8991 de 27 de agosto de 2020 
DOERJ de 27/08/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre a garantia de opção pelo ensino 
remoto, quando da retomada das aulas 
presenciais, até que seja oficialmente 
disponibilizada vacina ou medicamento eficaz 
contra a covid-19, na forma que menciona. 

https://drive.google.com/file/d/17w-iIfn_xk2dMOJ5lyDPzoSoAXfUjt1u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9qh8gRSYfn_uPQRkv6ich2d7W4ldkvi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9qh8gRSYfn_uPQRkv6ich2d7W4ldkvi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9qh8gRSYfn_uPQRkv6ich2d7W4ldkvi/view?usp=sharing
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=202000700241
https://drive.google.com/file/d/1H8sPzchAbLOnCCL5K5naUNp_6XylZfbl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TVEu82Yiy-Nw39fpZ4DhjsbwLoFHPtQk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NHNLiTl2yXlRdlbr4AZzjCFkEnSrT9Lf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RREo9wAzfx6AMN7LvAuF8GyW9NQkBmI/view?usp=sharing
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LEI N. 8992 de 27 de agosto de 2020 
DOERJ de 27/08/2020 p. 2 

 

Fica autorizada, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro a prioridade na tramitação dos 
procedimentos para concessão de guarda 
provisória aos pretendentes previamente 
habilitados e dá outras providências. 

   
LEI N. 8993 de 31 de agosto de 2020 

DOERJ de 01/09/2020 p. 1 
 

 
Autoriza o poder executivo a promover editais 
para estímulo da produção cultural durante o 
combate ao vírus covid-19. 

 
 
 

LEI N. 8994 de 31 de agosto de 2020 
DOERJ de 01/09/2020 p. 1 

 

Autoriza o poder executivo a suspender os 
prazos para atendimento das exigências 
ambientais conforme critério técnico adotado 
pelo INEA e a iniciar a contagem dos prazos em 
até 30 (trinta) dias, após o término do estado de 
calamidade em decorrência do novo coronavírus 
covid-19, consoante o decreto no 46.973, de 16 
de março de 2020, e reconhecido pela lei no 
8.794, de 17 de abril de 2020. 

 
 

LEI N. 8995 de 31 de agosto de 2020 
DOERJ de 01/09/2020 p. 1 

 

Altera a lei no 8.832, de 21 de maio de 2020, que 
dispõe sobre a transparência nos contratos 
emergenciais firmados pela administração 
pública em razão da situação de calamidade 
decorrente da epidemia do coronavírus (covid-
19). 

 
LEI N. 8996 de 31 de agosto de 2020 

DOERJ de 01/09/2020 p. 1 
 

 
Dispõe sobre a criação de memorial em 
homenagem às vítimas do novo coronavírus no 
Estado do Rio de Janeiro. 

 
 

LEI N. 8997 de 31 de agosto de 2020 
DOERJ de 01/09/2020 p. 2 

 

Fica autorizada a realização de testes 
diagnósticos do coronavírussars-cov-2, nos 
professores e funcionários das instituições de 
ensino, públicas e privadas, antes do reinício de 
suas atividades, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, na forma que menciona. 

 
LEI N. 8998 de 01 de setembro de 2020 

DOERJ de 02/09/2020 p. 1 
 

 
Dispõe sobre regime jurídico emergencial e 
transitório de pagamento de benefícios e dá 
outras providências. 

 
 
 

LEI N. 9002 de 10 de setembro de 2020 
DOERJ de 11/09/2020 p. 1 

 

 
Altera a lei estadual nº 8.817, de 11 de maio de 
2020, que dispõe sobre o protocolo de proteção 
e segurança a ser adotado pelas operadoras de 
transportes por aplicativo, no âmbito do plano de 
contingência do novo coronavírus da Secretaria 
de Estado de Saúde. 

 
 

LEI N. 9003 de 10 de setembro de 2020 
DOERJ de 11/09/2020 p. 1 

 

 
Dispõe sobre a prorrogação de contratos de 
permissão de uso de bens públicos para fins 
sociais, culturais, educacionais e esportivos 
devido à pandemia do covid-19. 

https://drive.google.com/file/d/1iiI8l66HbHNbbJZBfknbaPBf-esHlq7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHILTXJXwP46XmJK7On5s6kj4xGdwOQO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHILTXJXwP46XmJK7On5s6kj4xGdwOQO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHILTXJXwP46XmJK7On5s6kj4xGdwOQO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSuXATHHJiZeiLvziSzlEops04F_wDPI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KfPFN4MP4OThw2qo2FPiROUc9TZ0T1y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXt0eimzOsWL9RE5xhwvYZ0J5I4ZZAKe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bs7ih4v6qz8KWbiT1dWZV9Zholb7GUJO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19xNkvqhuM6SSfVdnbIDsE3CEX2ivuSCC/view?usp=sharing
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LEI N. 9004 de 10 de setembro de 2020 

DOERJ de 11/09/2020 p. 2 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de canais de 
atendimento em academias de musculação, 
lutas, ginástica, crossfit e outros prestadores de 
serviços esportivos. 

 
 

LEI N. 9005 de 11 de setembro de 2020 
DOERJ de 14/09/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre a possibilidade de o Estado do Rio 
de Janeiro, através da AGERIO, a aderir ao 
Programa Nacional de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE) e 
dá outras providências. 

 
 

LEI N. 9008 de 15 de setembro de 2020 
DOERJ de 16/09/2020 p. 1 

 

Altera dispositivo da lei no 8.794, de 17 de abril 
de 2020, que reconhece o estado de calamidade 
pública em virtude da situação de emergência 
decorrente do novo coronavírus (covid-19), 
declarado pelo decreto no 47.246, de 1o de 
setembro de 2020, e dá outras providências. 

 
 

LEI N. 9009 de 17 de setembro de 2020 
DOERJ de 18/09/2020 p. 1 

 

Dispõe sobre a digitalização e disponibilização 
no Sistema Eletrônico de Informações (SEI-RJ) 
dos processos de contratação de bens e 
serviços, realizados durante a pandemia do novo 
coronavírus - covid-19. 

 
LEI N. 9010 de 17 de setembro de 2020 

DOERJ de 18/09/2020 p. 1 
 

 
Autoriza a antecipação de pagamento por 
serviço ambiental aos empreendimentos de 
catadores de materiais recicláveis. 

 
LEI N. 9011 de 17 de setembro de 2020 

DOERJ de 18/09/2020 p. 1 
 

Determina às clínicas de diagnóstico, hospitais e 
demais estabelecimentos de saúde privados que 
informem às autoridades públicas o número de 
seu estoque de testes de detecção de covid-19. 

 
LEI N. 9012 de 17 de setembro de 2020 

DOERJ de 18/09/2020 p. 1 
 

Reconhece a atividade religiosa como essencial 
para a população do Estado do Rio de Janeiro 
em tempos de crises ocasionadas por moléstias 
contagiosas ou catástrofes naturais. 

          
 

LEI N. 9013 de 17 de setembro de 2020 
DOERJ de 18/09/2020 p. 2 

 

Dispõe sobre o oferecimento, pelos Centros de 
Formação de Condutores - CFC's -, de curso 
técnico-teórico por meio de plataforma digital de 
educação à distância, enquanto perdurar o 
estado de calamidade pública no Estado do Rio 
de Janeiro, em virtude da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). 

 
LEI N. 9015 de 18 de setembro de 2020 

DOERJ de 21/09/2020 p. 1 
 

Autoriza o poder executivo a criar uma comissão 
interdisciplinar para analisar dados do impacto 
da epidemia do covid-19 nas mulheres 
fluminenses e da outras providências. 

 
LEI N. 9016 de 18 de setembro de 2020 

DOERJ de 21/09/2020 p. 1 
 

Autoriza o poder executivo a comprar produto 
fornecidos pelos empreendimentos de impacto 
social, na forma que menciona, e dá outras 
providências. 

https://drive.google.com/file/d/1t6-omYLjHinBPTBFVsLgZ6UhaxbDMWjc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fr-om9rMpgCar2EITAsfZxFlL9fU671k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UEJww7BO3npxsSv5iqId6bw4xlBJ9wdG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z9kEHElfkA9vpBB13Aw4G378QXDsFFQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z9kEHElfkA9vpBB13Aw4G378QXDsFFQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z9kEHElfkA9vpBB13Aw4G378QXDsFFQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yspqBFy7GT-2fV96QJ5_Z4_sfBgFbzA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sKhtdxPyI3pLNr2GvAaCQgBZ5ZOC9WJt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vaRJ7QWEMs9ifz_jF6M4idYNVMHngFJd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wrhtXceOEdBrw-3l8yp0WraKk19YQ1c2/view?usp=sharing
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

DECRETO N. 46966  
de 11 de março de 2020  

DOERJ de 13/03/2020 p. 24 
 

 
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus, e dá 
outras providências. 

 
DECRETO N. 46969  

de 12 de março de 2020  
DOERJ de 13/03/2020 p. 1 

(Edição especial) 
 

 
Dispõe sobre a criação do gabinete de crise para 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do 
Coronavírus, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 46979  

de 19 de março de 2020  
DOERJ de 19/03/2020 p. 1 

(Edição especial) 
(Ato alterado) 

 

 
 
Dispõe sobre a prorrogação do vencimento da 
fatura de água da CEDAE, e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 46982  

de 20 de março de 2020  
DOERJ de 20/03/2020 p. 1 

(Edição especial) 
(Ato alterado) 

 

 
Dispõe sobre a prorrogação do prazo para 
pagamento de créditos parcelados inscritos em 
dívida ativa em razão da pandemia decorrente 
do covid-19 (Coronavírus), e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 46984  

de 20 de março de 2020  
DOERJ de 20/03/2020 p. 1 

(Edição especial) 
 

 
Decreta estado de calamidade pública no Estado 
do Rio de Janeiro em decorrência do novo 
Coronavírus (Covid-19), e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 46989  

de 24 de março de 2020  
DOERJ de 25/03/2020 p. 1 

 

 
Dispõe sobre o funcionamento de pequenos 
estabelecimentos de venda de alimentos, 
bebidas, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 46990  

de 24 de março de 2020  
DOERJ de 25/03/2020 p. 1 

(Ato alterado) 
 

 
Dispõe sobre a suspensão do faturamento de 
água e esgoto da CEDAE, e dá outras 
providências. 

 
 

DECRETO N. 46991  
de 24 de março de 2020  

DOERJ de 25/03/2020 p. 1 
 

Dispõe sobre regras de dispensa de licitação 
para a contratação de bens e serviços, inclusive 
de engenharia, destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus de que 
trata a lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020. 

https://drive.google.com/file/d/1NJQeMamCGkkEEpX7KxsJrGzxn1p5FiLo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wwQbV37uqajdj6hV8VnCGWdKCkURpV09/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lfHNE90r5hPyduRlxGCZQEygfv9FTAkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LGoO6DggWpwfldnAMwtEHY18iaujW0bw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cnjENmKpVettb-5i8RTp5O8glRWqsCTa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G-THViHPLfplFdOL5aZUa7r2JMAE87pi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SBbgEfEfPRusCrveAv9vNA25TUFNXnuK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTck2Gj7LyusxPW5vLTSs0sWsrVg5c_n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTck2Gj7LyusxPW5vLTSs0sWsrVg5c_n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Idi4jjfN9QT9KdU3UdCJUB3hiyqDOQf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14AkIJbQ7L0Gjq5fubpZRbTcBmDIe-cQ2/view?usp=sharing
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DECRETO N. 46993  
de 25 de março de 2020  

DOERJ de 25/03/2020 p. 1 
(Ato alterado) 

 

 
Dispõe sobre a contenção de despesas durante 
período de calamidade pública, e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 46995  

de 25 de março de 2020  
DOERJ de 26/03/2020 p. 6 

 

Dispõe sobre gratuidade nos transportes 
públicos para policiais militares e corpo de 
bombeiros militar do Estado do Rio de Janeiro 
durante situação de emergência para 
enfrentamento ao Coronavirus (Covid-19). 

 
DECRETO N. 46996  

de 25 de março de 2020  
DOERJ de 26/03/2020 p. 6 

(Ato alterado) 
 

Suspende novas disposições de militares da 
Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) 
aos órgãos da administração pública direta e 
entidades da administração pública indireta de 
qualquer dos poderes da união, dos estados e 
dos municípios pelo período de 06 (seis) meses. 

 
DECRETO N. 46999  

de 26 de março de 2020  
DOERJ de 27/03/2020 p. 1 

 

 
Dispõe sobre a alteração do decreto nº 46.993, e 
dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47000  

de 26 de março de 2020  
DOERJ de 27/03/2020 p. 1 

 

 
Dispõe sobre o funcionamento de instituição 
financeira, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47001  

de 26 de março de 2020  
DOERJ de 27/03/2020 p. 2 

 

 
Dispõe sobre o funcionamento de 
estabelecimentos destinado a venda de material 
de construção, ferragem e de equipamento de 
proteção individual, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47002  

de 26 de março de 2020  
DOERJ de 27/03/2020 p. 2 

 

 
Dispõe sobre o funcionamento da indústria da 
indústria de óleo e gás onshore, e dá outras 
providências. 

 
 

DECRETO N. 47004  
de 27 de março de 2020  

DOERJ de 27/03/2020 p. 1 
(Edição especial) 
(Ato retificado) 

Dispõe sobre medidas relativas aos contratos de 
prestação de serviços de mão de obra 
terceirizada no âmbito do governo do estado do 
rio de janeiro ante o atual cenário econômico, 
com o objetivo de preservar o emprego e a renda 
durante enfrentamento do estado de calamidade 
pública reconhecido pelo decreto n° 46.984, de 
20 de março de 2020. 

 
DECRETO N. 47005  

de 27 de março de 2020  
DOERJ de 27/03/2020 p. 2 

(Edição especial) 
(Ato retificado) 

 
 
Dispõe sobre medidas de redução de despesas 
com contratos no âmbito do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro. 

https://drive.google.com/file/d/181GcVcRe-BhpnFa2Ge5bF-K2cw8lF5eb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kjDIuSWszE6W8YdYSUE-Jl6UKv4MF05u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eXMQ2Ley_U69y3a5HKbR_Ezo84Zi46B5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eXMQ2Ley_U69y3a5HKbR_Ezo84Zi46B5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kZ01K0r1xpyR5Ex27fF7IgmWsiCgEJqg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgSI0WYNhvhPtVZEroHjWnb-bNa85klj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12DVZO9cgVcuCOwYxHQN2sPK5v-yZ06c4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JSIkmyzdp9GUl7pQdCoZdGRuxvveLEQi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JSIkmyzdp9GUl7pQdCoZdGRuxvveLEQi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19MX9NGM6LaojB_ln61vB4IHJ7vKByi2W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BO566DDfY2t8XUfJwgm0pNyMm3COPxEK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i7TkA1-rwN8ocOS0ePgIUi10xX6OoU6W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BO566DDfY2t8XUfJwgm0pNyMm3COPxEK/view?usp=sharing
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DECRETO N. 47008  

de 30 de março de 2020  
DOERJ de 31/03/2020 p. 2 

 

 
Dispõe sobre a autorização ambiental de 
funcionamento para instalações hospitalares e 
outras obras emergenciais para enfrentamento 
do Coronavírus (Covid-19). 

 
DECRETO N. 47015  

de 31 de março de 2020  
DOERJ de 01/04/2020 p. 2 

(Ato retificado) 
 

 
 
Dispõe sobre o gabinete de gerenciamento de 
informações para subsidiar os atos decisórios do 
Governo do Estado. 

 
DECRETO N. 47020  

de 03 de abril de 2020  
DOERJ de 13/04/2020 p. 2 

 

 
Estabelece a criação do gabinete ampliado de 
crise para assessoramento, ao enfrentamento 
das novas etapas da pandemia pelo Coronavírus 
(Covid-19). 

 
DECRETO N. 47021  

de 06 de abril de 2020  
DOERJ de 06/04/2020 p. 1 

 

 
Dispõe sobre a alteração do decreto nº 46.993, 
de 25 de março de 2020, e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 47025  

de 07 de abril de 2020  
DOERJ de 08/04/2020 p. 2 

 

 
Dispõe sobre a liberação de atividade comercial 
em municípios sem notificação de cometimento 
do Covid-19, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47038  

de 17 de abril de 2020  
DOERJ de 17/04/2020 p. 1 

(Edição especial) 
(Ato alterado) 

 

 
Reconhece o falecimento, em virtude da Covid-
19 contraída por servidor público civil ou militar 
estadual, no exercício de suas atribuições, como 
acidente em serviço para fins de pagamento de 
pensão por morte. 

 
DECRETO N. 47047  

de 28 de abril de 2020  
DOERJ de 29/04/2020 p. 1 

 

 
Dá nova redação ao inciso II do art. 2° do decreto 
n° 47.038, de 17 de abril de 2020. 

 
DECRETO N. 47050  

de 29 de abril de 2020  
DOERJ de 30/04/2020 p. 1 

(Ato regulamentado) 
 

 
Dispõe sobre a identificação de pacientes não 
identificados nas unidades de saúde e institui 
medidas transitórias de prevenção ao contágio e 
enfrentamento da Covid-19 na gestão dos óbitos 
ocorridos no Estado do Rio de Janeiro. 

 
 

DECRETO N. 47051  
de 29 de abril de 2020  

DOERJ de 30/04/2020 p. 1 
 

Dispõe sobre regras de licitação e dispensa de 
licitação para a contratação de bens e serviços, 
inclusive de engenharia, destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do 
Coronavírus de que trata a lei federal nº 13.979, 

https://drive.google.com/file/d/12Y1jLfPlUFxYUxyh49FdPAOOh-RIN04J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b182QLLNHfP30G4telbzOZQt-LK0QS4d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ebXMxgsrflCppIux2VoV8WMzQYMQSqP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcPvjoVZ1-Z3zM7rMc6MkaSFC7GC9fyM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1R__t8Pr0aYmGPc8Q_Dd35pjrzgjsxQNZ
https://drive.google.com/file/d/1a1XoCbUy-feTwhJXGj46FvWg3hw__qKG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NuS9bGfc1aI5zUYYr7q5P0LlkeF106mR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JEiazKGyj2NGSzxJn9aQ97hG1aZ6zv7O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JEiazKGyj2NGSzxJn9aQ97hG1aZ6zv7O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAevHARCgsvGaW7_hMhaVloyOAFVbboM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GGYg0jt7V50DLvriB2AbiYp-WDDIVc01/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1FGxiSODjr7GwwB9e9rt7L-nH8kVQ9Nio
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de 06 de fevereiro de 2020, e dá outras 
providências. 

 
 

DECRETO N. 47059  
de 05 de maio de 2020  

DOERJ de 06/05/2020 p. 1 
 

Dispõe sobre a suspensão temporária da 
exigibilidade do pagamento da taxa de vistoria e 
fiscalização, das multas de autos de infração e 
de parcelamentos, em razão da pandemia 
decorrente do Covid-19 (Coronavírus), para as 
empresas registradas no Detro/RJ, cujos 
veículos se encontram impedidos de circulação, 
e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47060  

de 05 de maio de 2020  
DOERJ de 06/05/2020 p. 1 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 
máscaras de proteção facial, no âmbito do 
serviço de transporte público de passageiros de 
responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, e 
dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47061  

de 05 de maio de 2020  
DOERJ de 06/05/2020 p. 1 

 

 
Dispõe sobre a criação de comissão especial 
denominada Comissão Ciência RJ No Combate 
à Covid-19 (COMCIÊNCIARJCOVID). 

 
DECRETO N. 47063  

de 05 de maio de 2020  
DOERJ de 07/05/2020 p. 2 

(Ato alterado) 
 

Altera dispositivos do decreto nº 46.982, de 20 
de março de 2020, que dispõe sobre a 
prorrogação do prazo para pagamento de 
créditos parcelados inscritos em dívida ativa em 
razão da pandemia decorrente do Covid-19 
(Coronavírus). 

 
DECRETO N. 47079  

de 18 de maio de 2020  
DOERJ de 18/05/2020 p. 1 

(Edição especial) 
(Ato alterado) 

 

 
Institui a comissão de acompanhamento dos 
hospitais de campanha para controle técnico-
administrativo das unidades que visam o 
enfrentamento da Covid-19, e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 47086  

de 19 de maio de 2020  
DOERJ de 20/05/2020 p. 1 

(Edição especial) 
 

 
 
Dá nova redação ao art. 3º do decreto nº 47.079, 
de 18 de maio de 2020. 

 
DECRETO N. 47087  

de 19 de maio de 2020  
DOERJ de 20/05/2020 p. 1 

(Ato correlato) 
 

 
 
Dá nova redação ao art. 1º do decreto nº 46.979, 
de 19 de março de 2020. 

 
DECRETO N. 47088  

de 19 de maio de 2020  
DOERJ de 20/05/2020 p. 1 

 

 
Cria a Secretaria Extraordinária de 
Acompanhamento das Ações Governamentais 
Integradas da COVID-19, e dá outras 
providências. 

https://drive.google.com/file/d/1pa7uuGPG3bm33WMl-bs2xVsdojrdFkLv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15quRpgySx4hZ3F9TObCwp0jnxgEJZTby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oHHn_ypP8cHAnpgYwd0kZly_Zug8q76u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_dCcuY8_GTlq3oApnVew18wllN5t4hqk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YcFUgrW3ioIGQMJ83WcED0rqM-pK0f4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZlueL37mpwlU9FWt3QSs-jB44sTt2elj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i61NEBbRNphlV-2Uv_Ft7Obb9ye5u5Xl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i61NEBbRNphlV-2Uv_Ft7Obb9ye5u5Xl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CRbHFBKtUDBXRUqvTwMsDVLc6HPDWBIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xEAe-c6LFwPXi_gWj8qZMi1dyIjg6By8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CRbHFBKtUDBXRUqvTwMsDVLc6HPDWBIi/view?usp=sharing
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DECRETO N. 47090  

de 20 de maio de 2020  
DOERJ de 20/05/2020 p. 1 

(Edição especial) 
 

 
Decreta luto oficial por 3 (três) dias, a partir desta 
data, pelo falecimento do deputado estadual Gil 
Vianna e por todas as vítimas da Covid-19 no 
Estado do Rio de Janeiro. 
 

 
 

DECRETO N. 47100  
de 29 de maio de 2020  

DOERJ de 01/06/2020 p. 1 
 

 
Institui, temporariamente e sem aumento de 
despesas, enquanto perdurar a suspensão das 
aulas presenciais da rede estadual de educação 
em razão da situação de emergência decorrente 
do novo Coronavírus (Covid-19), auxílio para 
ressarcimento de despesas para o 
desenvolvimento e aplicação do ensino remoto. 

 
DECRETO N. 47101  

de 01 de junho de 2020  
DOERJ de 02/06/2020 p. 1 

 

 
Altera o decreto nº 46.996, de 25 de março de 
2020, para acrescentar o parágrafo único ao art. 
1º. 

 
DECRETO N. 47102  

de 01 de junho de 2020  
  DOERJ de 02/06/2020 p. 1 

(Ato alterado) 
 

 
Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 
propagação do novo Coronavírus (Covid-19), em 
decorrência da situação de emergência em 
saúde, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47103  

de 02 de junho de 2020  
DOERJ de 03/06/2020 p. 2 

 

 
Decreta a intervenção nos hospitais de 
campanha sob a gestão do Instituto de Atenção 
Básica à Saúde - IABAS, e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 47105  

de 04 de junho de 2020  
DOERJ de 04/06/2020 p. 1 

(Edição especial) 
(Ato regulamentado) 

 

 
 
Determina, em cumprimento de decisão judicial, 
a abertura das unidades escolares da rede 
pública estadual de ensino exclusivamente para 
a oferta de merenda escolar. 

 
DECRETO N. 47110  

de 05 de junho de 2020  
DOERJ de 05/06/2020 p. 1 

(Edição especial) 
 

 
Cria o Programa Estadual “Rio de Janeiro - 
Turismo Consciente”, institui o selo “Rio de 
Janeiro - Turismo Consciente”, e dá outras 
providências. 

DECRETO N. 47112  
de 05 de junho de 2020  

DOERJ de 05/06/2020 p. 2 
(Edição especial) 

(Ato alterado) 

 
Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 
propagação do novo Coronavírus (Covid-19), em 
decorrência da situação de emergência em 
saúde, e dá outras providências 

https://drive.google.com/file/d/1-wqDUw1MBzr_ornUTI0HI9mrlDobp8Y9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_StCCg37_JFga7daUwFoVHLzbrcUhUu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pA9cc2tmlPwV06d5jx_hQMm_iZnQuO5m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lNiYEiPUJ28KGFlvaro02uzrn2AeBsrt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aTUMj___1L4AqCqhppJUrbINQTKF_eJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S-YiuWiNPajtolXDU-nX-IYq1LFn-l8Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJ7hP7JU15nE9izgbGysmhZCRkfTqjnB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XooRZi5MnL2gcZaT-26gUkwN7hgSOo1C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTB-eK30eDMGSZzgSMd2ehPaKbxdZGRS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2ByXvn9eibCh0EbPXDSoxyfYIBfZagJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13zypmwGARqaqB_Hj9PXZn0dEdEdwA9oD/view?usp=sharing
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DECRETO N. 47124  
de 18 de junho de 2020  

DOERJ de 19/06/2020 p. 6 

Dispõe sobre a suspensão do parágrafo único do 
artigo 1° do decreto n° 46.549/2019, enquanto 
durar a calamidade pública. /Dispõe sobre a 
extinção da vistoria veicular realizada pelo 
DETRAN como condição para o licenciamento 
anual de veículos no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, e dá outras providências./ 

 
DECRETO N. 47128  

de 19 de junho de 2020  
DOERJ de 19/06/2020 p. 1 

(Edição especial) 
(Ato alterado) 

  (Ato com efeitos sustados) 
 

 
Dispõe sobre novas medidas relacionadas às 
operações do transporte público coletivo 
intermunicipal de passageiros no período atual 
de enfrentamento do novo coronavírus (Covid-
19), e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47129  

de 19 de junho de 2020  
DOERJ de 19/06/2020 p. 2 

(Edição especial) 
 

 
Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 
propagação do novo coronavírus (Covid-19), em 
decorrência da situação de emergência em 
saúde e dá outras providências. 
 

 
DECRETO N. 47134  

de 23 de junho de 2020  
DOERJ de 24/06/2020 p. 1 

 

 
Dispõe sobre a alteração do decreto nº 46.993, 
de 25 de março de 2020, e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 47138  

de 24 de junho de 2020  
DOERJ de 25/06/2020 p. 2 

 

 
Altera o parágrafo único, do artigo 1º, do decreto 
estadual nº 46.996, de 25 de março de 2020. 

 
DECRETO N. 47150  

de 30 de junho de 2020  
DOERJ de 01/07/2020 p. 3 

 

Dispõe sobre novas medidas relacionadas às 
operações do transporte complementar 
rodoviário de passageiros no período atual de 
enfrentamento do novo Coronavírus (Covid19), e 
dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47160  

de 10 de julho de 2020  
DOERJ de 13/07/2020 p. 1 

 

 
Dispõe sobre o uso geral e obrigatório de 
máscaras de proteção facial no contexto da 
pandemia da Covid-19. 

 
DECRETO N. 47163  

de 10 de julho de 2020  
DOERJ de 13/07/2020 p. 2 

 

 
Dispõe sobre a alteração para aprimoramento do 
decreto nº 46.993/2020, e dá outras 
providências. 

DECRETO N. 47173  
de 17 de julho de 2020  

DOERJ de 20/07/2020 p. 8 

Dispõe sobre a suspensão por 120 (cento e 
vinte) dias das consignações em folha dos 
pagamentos dos empréstimos contratados junto 

https://drive.google.com/file/d/1YgHknfIDUGD5QWYmyx8qj6RhFPCMIZ2z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17QcJBm9OuwcVVfxOqyBOcXQCfTtJFQDD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Dv2r50SxLcbov4xhWFkdbDJe5eLC1l-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q_KB7C97oeX2VtDfwnsnK5WUgwxrSi8p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18vP9iyGfo1Eyc8prI5F4JNhQ69VdWjNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yY-lawP_Qd4xFEFKOeLx2L8VqDA3oqUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U3QNWx2CDZVTR16aY7OpgPE-hrD5Z1yi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n7ROrzHTExYrJLuC2YWNq-j4Ktc6we2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b92MdJwm3vHuB4r4cWPVX4AWfxuDAx03/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0gwzLUFDzKu8RHYo5Ch5yMSAK41IgOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mshYGqMy5xtWUuY0fDDDrHac01Ns60uL/view?usp=sharing
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 às instituições financeiras, em virtude da 
situação de emergência de saúde pública 
estabelecida pelo decreto n° 46.984, de 20 de 
março de 2020. 

 
DECRETO N. 47177  

de 21 de julho de 2020  
  DOERJ de 22/07/2020 p. 2 

(Ato alterado) 
 

 
Dá nova redação ao art. 1º do decreto nº 46.990, 
de 24 de março de 2020, para prorrogar o prazo 
de suspensão do faturamento de água e esgoto 
de usuários residenciais da CEDAE, 
enquadrados na tarifa social. 

 
DECRETO N. 47178  

de 21 de julho de 2020  
DOERJ de 22/07/2020 p. 3 

 

 
Dá nova redação ao art. 1º do decreto nº 46.979, 
de 19 de março de 2020, alterado pelo decreto 
nº 47.087, de 19 de maio de 2020. 

 
 

DECRETO N. 47194  
de 04 de agosto de 2020  

  DOERJ de 05/08/2020 p. 2 
 

 
Inclui o § 4º, do art. 4º do decreto nº 47.112, de 
05 de junho de 2020 e dispõe sobre as medidas 
de enfrentamento da propagação do novo 
Coronavírus (Covid-19), em decorrência da 
situação de emergência. 

 
 

DECRETO N. 47195  
de 04 de agosto de 2020  
DOERJ de 05/08/2020 p. 2 

 

 
Orienta sobre a retomada antecipada das 
atividades práticas dos cursos da área de saúde 
das instituições privadas de ensino superior do 
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras 
providências. 

 
 

DECRETO N. 47212  
de 12 de agosto de 2020  

  DOERJ de 13/08/2020 p. 9 
 

Dispõe sobre a adoção de medidas adicionais, 
de caráter temporário e emergencial, na ação 
governamental de resolução de problemas 
administrativos relacionados aos impactos do 
covid-19 (novo coronavírus) nas concessões e 
permissões de serviços de transporte público 
estadual, e dá providências correlatas. 

 
DECRETO N. 47219  

de 19 de agosto de 2020  
DOERJ de 19/08/2020 p. 1 

(Edição especial) 
(Ato alterado) 

 

 
Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 
propagação do novo coronavírus (covid-19), em 
decorrência da situação de emergência em 
saúde e dá outras providências. 

 
  

DECRETO N. 47228  
de 24 de agosto de 2020  

DOERJ de 25/08/2020 p. 11 
(Ato correlato) 

 

Altera os incisos I, II E III, do § 1°, § 3º e § 4º, DO 
art. 3º, do decreto nº 47.128, de 19 de junho de 
2020, a fim de estabelecer novas medidas 
relacionadas às operações do transporte público 
coletivo intermunicipal de passageiros no 
período atual de enfrentamento do novo 
Coronavírus (Covid19), e dá outras providências. 

https://drive.google.com/file/d/1NoKzRt6mg5aTlIZtB4rkk5ubDQGqk99N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3xU85gZ-O3HgKhpv0mDrNZAj6im2HfY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3xU85gZ-O3HgKhpv0mDrNZAj6im2HfY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xEAe-c6LFwPXi_gWj8qZMi1dyIjg6By8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13zypmwGARqaqB_Hj9PXZn0dEdEdwA9oD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13zypmwGARqaqB_Hj9PXZn0dEdEdwA9oD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pEGRzs1TosBFbc5skaDhYrvlMLl6GI26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TeL7Dj0wTVhtztTRuN2Lo0OciSuowZ5a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7LpjvjK8vgX0GZtN2JZV-mRcXMbDSjf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15TM6XpFuE3moicTOMBStJeIIdv53jOkA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EpTnXV299XUPKHkwJPZb5FUIBSU05zkS/view?usp=sharing


 73 

 
DECRETO N. 47229  

de 24 de agosto de 2020  
  DOERJ de 25/08/2020 p. 11 

 

Altera o decreto nº 47.219, de 19 de agosto de 
2020, que dispõe sobre as medidas de 
enfrentamento da propagação do novo 
Coronavírus (Covid19), em decorrência da 
situação de emergência em saúde, e dá outras 
providências. 

 
DECRETO N. 47246  

de 01 de setembro de 2020 
DOERJ de 02/09/2020 p. 3 

 

 
Renova o estado de calamidade pública em 
virtude da situação de emergência decorrente do 
novo coronavírus (covid-19), reconhecido por 
meio da lei estadual no 8.794/2020. 

 
DECRETO N. 47247  

de 01 de setembro de 2020 
DOERJ de 02/09/2020 p. 3 

 

Altera o artigo 1º do decreto no 47.128, de 19 de 
junho de 2020, que dispõe sobre novas medidas 
relacionadas às operações do transporte público 
coletivo intermunicipal de passageiros no 
período atual de enfrentamento do novo 
coronavírus (covid-19), e dá outras providências. 

 
 

DECRETO N. 47249  
de 04 de setembro de 2020 
DOERJ de 04/09/2020 p. 1 

(Edição especial) 
 

Altera a redação do artigo 3º, parágrafo primeiro, 
inciso II, alínea b do decreto nº 47.128, de 19 de 
junho de 2020, que dispõe sobre novas medidas 
relacionadas às operações do transporte público 
coletivo intermunicipal de passageiros no 
período atual de enfrentamento do novo 
coronavírus (covid-19), e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47250  

de 04 de setembro de 2020 
DOERJ de 04/09/2020 p. 1 

(Edição especial) 
(Ato alterado) 

 

 
Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 
propagação do novo coronavírus (covid-19), em 
decorrência da situação de emergência em 
saúde, e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47255  

de 09 de setembro de 2020 
DOERJ de 09/09/2020 p. 1 

(Edição especial) 
 

 
Dá nova redação ao art. 1º do decreto nº 47.177, 
de 21 de julho de 2020, para prorrogar o prazo 
de suspensão do faturamento de água e esgoto 
de usuários residenciais da CEDAE, 
enquadrados na tarifa social. 

 
DECRETO N. 47263  

de 10 de setembro de 2020 
DOERJ de 11/09/2020 p. 1 

(Edição especial) 
 

Altera os arts. 7º e 14º do decreto 47.250 de 04 
de setembro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas de enfrentamento da propagação do 
novo coronavírus (covid-19), em decorrência da 
situação de emergência em saúde e dá outras 
providências. 

DECRETO N. 47287  
de 18 de setembro de 2020 
DOERJ de 18/09/2020 p. 1 

(Edição especial) 
(Ato alterado) 

 
Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 
propagação do novo coronavírus (covid-19), em 
decorrência da situação de emergência em 
saúde, e dá outras providências. 

https://drive.google.com/file/d/15TM6XpFuE3moicTOMBStJeIIdv53jOkA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B52wbHAV9ayIODjlkcdtYBhiNApXnQ7J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rz3HekrPuhcSQoLHHfK0hPAFKH0JBDtv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EpTnXV299XUPKHkwJPZb5FUIBSU05zkS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsHpVwG_gk8H1DQikFOCScXfYrdxOTUJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fcE51r2rMTvp0gwJod7fYgWfaw3WKNLV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3xU85gZ-O3HgKhpv0mDrNZAj6im2HfY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fcE51r2rMTvp0gwJod7fYgWfaw3WKNLV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fvUsytmA-Z08MUXiG5m0HrWy26UyVWU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EibVAnLMHqhO8wD_Jk0HAEhGA73QIUAl/view?usp=sharing
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 DECRETO N. 47289  

de 23 de setembro de 2020 
DOERJ de 23/09/2020 p. 1 

(Edição especial) 
 

Altera o inciso I do artigo 5º, do decreto nº 
47.287, de 18 de setembro de 2020, que dispõe 
sobre as medidas de enfrentamento da 
propagação do novo coronavírus (covid-19), em 
decorrência da situação de emergência em 
saúde e dá outras providências. 

 
DECRETO N. 47290 

de 23 de setembro de 2020 
DOERJ de 23/09/2020 p. 1 

(Edição especial) 
 

 
Dispõe sobre as medidas protetivas referentes 
ao plano de retorno dos torcedores aos estádios 
de futebol. 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO N. 5 de 2020  
DOERJ II de 17/04/2020 p. 1 

 

Reconhece, para os fins do disposto no artigo 65 
da lei complementar federal nº 101, de 04 de 
maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública em municípios do Estado do 
Rio de Janeiro. 

 
DECRETO LEGISLATIVO N. 11 de 2020  

DOERJ II de 27/08/2020 p. 1 
 

 
Susta os efeitos do § 1º do artigo 1º do decreto 
n° 47.128, de 19 de junho de 2020. 

https://drive.google.com/file/d/1EibVAnLMHqhO8wD_Jk0HAEhGA73QIUAl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CxZ5TU1NThNfFL4eg7VVa90q712HmGt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UObOldYDyuUmNFo7PBxTKpm9PQaUAwP0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q_KB7C97oeX2VtDfwnsnK5WUgwxrSi8p/view?usp=sharing
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

RESOLUÇÃO INEA N. 200 
de 17 de agosto de 2020 

DOERJ de 19/08/2020 p. 13 
(Ato alterado) 

 

 
Estabelece critérios para a reabertura gradativa 
das unidades de conservação estaduais para a 
prática de atividades desportivas e visitação de 
pontos turísticos. 

 
RESOLUÇÃO INEA N. 201 
de 24 de agosto de 2020 

DOERJ de 26/08/2020 p. 16 
 

Altera a Resolução INEA nº 200/2020 que 
estabelece critérios para a reabertura gradativa 
das unidades de conservação estaduais para a 
prática de atividades desportivas e visitação de 
pontos turísticos. 

  
  
 

RESOLUÇÃO PGE N. 4532 
de 23 de março de 2020 

DOERJ de 25/03/2020 p. 18 
 

 
Dispõe sobre o pagamento de créditos 
parcelados inscritos em dívida ativa, em razão da 
pandemia decorrente do Covid-19 (Coronavírus), 
e dá outras providências. 

 
 

RESOLUÇÃO PGE N. 4547 
de 25 de maio de 2020 

DOERJ de 26/05/2020 p. 13 
 
 
 

 
Disciplina a aplicação do decreto estadual nº 
46.982, de 20 de março de 2020, com as 
alterações trazidas pelo decreto estadual nº 
47.063, de 06 de maio de 2020, que dispõe sobre 
a prorrogação do prazo para pagamento de 
créditos inscritos em dívida ativa e do 
procedimento para requerimento de certidão de 
regularidade fiscal em razão da pandemia 
decorrente  do Covid-19 (Coronavírus) e dá 
outras providências. 

  
  
 

RESOLUÇÃO SEAP N. 826 
de 09 de setembro de 2020 
DOERJ de 10/09/2020 p. 9 

 

Regulamenta o fluxo de retomada de visitas nas 
unidades prisionais durante o período de 
pandemia pelo covid-19, e dá outras 
providências. 

  
  

 
RESOLUÇÃO SECEC N. 106 
de 18 de setembro de 2020 
DOERJ de 21/09/2020 p. 35 

 

 
Dispõe sobre procedimentos e protocolos de 
execução das ações de emergência cultural no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro com 
recursos da lei federal nº 14.017/2020 - lei Aldir 
Blanc, recepcionados pelo Fundo Estadual de 
Cultura do Rio de Janeiro - lei estadual RJ Nº 
7.035/2015 - Sistema Estadual de Cultura 
(Fundo Estadual de Cultura), e dá outras 
providências. 

  
  

https://drive.google.com/file/d/1V68DInnRv5sqXRbM4OJQRbPBDMeO4jiP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ijGnLeYcwGTwDCd5Rb7s7Et_ewc0pnQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ijGnLeYcwGTwDCd5Rb7s7Et_ewc0pnQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13-8aKl2iHoF3FyEtJBcM3rBXZp3qY0hG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YcFUgrW3ioIGQMJ83WcED0rqM-pK0f4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBIfqtdgwDgjOQqsa0zuEmfcEFwPBilT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EpJrr9v62aYxLJguQLY8CDrrp54bSv2N/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SEDSODH N. 179 

de 29 de abril de 2020 
DOERJ de 07/04/2020 p. 23 

 

 
Dispõe acerca das medidas temporárias aos 
municípios para o enfrentamento da emergência 
declarada, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro pelo decreto nº 46.973/2020, em 
decorrência da Covid-19. 

  
  
 

RESOLUÇÃO SEEDUC N. 5845 
de 08 de junho de 2020 

DOERJ de 09/06/2020 p. 41 
 

 
Estabelece diretrizes para programa de 
alimentação escolar no período de pandemia. 

 
RESOLUÇÃO SEEDUC N. 5854 

de 30 de julho de 2020 
DOERJ de 31/07/2020 p. 15 

 

Orienta as redes de ensino do Estado do Rio de 
Janeiro quanto aos protocolos sanitários e 
pedagógicos básicos que devem pautar as 
ações para o retorno às atividades escolares 
presenciais. 

 
RESOLUÇÃO SEEDUC N. 5855 

de 31 de julho de 2020 
DOERJ de 04/08/2020 p. 27 

 

Estabelece de forma excepcional, parâmetros 
gerais para reestruturação da organização e 
oferta dos ensinos fundamental e médio na 
modalidade educação de jovens e adultos da 
rede pública estadual de ensino, para o ano letivo 
de 2020, e dá outras providências. 

 
 

RESOLUÇÃO SEEDUC N. 5856 
de 31 de julho de 2020 

DOERJ de 04/08/2020 p. 27 
 

 
Estabelece de forma excepcional, parâmetros 
gerais para reestruturação da organização e 
oferta do curso de ensino médio na modalidade 
normal para a educação infantil e para os cinco 
primeiros anos do ensino fundamental, da rede 
pública estadual de ensino, no ano letivo de 
2020, e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SEEDUC N. 5857 

de 31 de julho de 2020 
DOERJ de 04/08/2020 p. 28 

 

Estabelece de forma excepcional, parâmetros 
gerais para a reestruturação da organização e 
oferta dos cursos técnicos da educação 
profissional de nível médio, no ano letivo de 
2020, e dá outras providências. 

  
  
 

RESOLUÇÃO SEFAZ N. 136 
de 23 de março de 2020 

DOERJ de 24/03/2020 p. 2 
 

Estabelece nova data para entrega do DUB-
ICMS relativo ao 2o semestre de 2019 e a 
validade das certidões de regularidade fiscal 
durante a vigência do decreto n° 46.973, de 16 
de março de 2020 

 
RESOLUÇÃO SEFAZ N. 142 

de 14 de abril de 2020 
DOERJ de 17/04/2020 p. 12 

(Ato retificado) 
 

 
Estabelece a validade das certidões de 
regularidade fiscal durante a vigência do decreto 
nº 47.027, de 13 de abril de 2020. 

https://drive.google.com/open?id=1cxRzxNPljVXQe8eNzBTRf6MxYp6aR46T
https://drive.google.com/file/d/1XooRZi5MnL2gcZaT-26gUkwN7hgSOo1C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2NEn1HnYm6OyB7_CCGr-I50nVY44wE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tg3YmRGv6G1aELRbP2wSNHDRwpmrZi7I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11-80XMrz0-r4FXkScVMkTvjuAQqbsYul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJn2JsyJAuSM2vYiJmdYbtbaV_beLFBt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NzjaYvWyx7ZZ2D7gDBOOSSjTBPtCJiSW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WAxX6cPzE33yjXkv2Hbf3MWLuAeDGKWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a6O9jwuIszQuUczBqcyaurdUDjioF9Q_/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SEFAZ N. 148 

de 15 de maio de 2020 
DOERJ de 18/05/2020 p. 11 

 

 
Estabelece os procedimentos para 
requerimentos apresentados no sistema 
atendimento digital RJ, no âmbito da 
Subsecretaria de Estado de receita. 

  
  
 

RESOLUÇÃO SES N. 1995 
de 13 de março de 2020 

DOERJ de 16/03/2020 p. 36 
 

 
Recomendação de suspensão de procedimentos 
cirúrgicos eletivos nos hospitais privados no 
Estado do Rio de Janeiro. 

 
RESOLUÇÃO SES N. 1997 

de 13 de março de 2020 
DOERJ de 16/03/2020 p. 36 

 

Estabelece que as visitas nas enfermarias sejam 
restritas a uma pessoa por paciente e a 
suspensão de atividades não assistenciais nos 
hospitais gerais públicos e universitários no 
Estado do Rio de Janeiro. 

 
RESOLUÇÃO SES N. 2002 

de 16 de março de 2020 
DOERJ de 17/03/2020 p. 22 

Estabelece normas de conduta e 
recomendações para prevenção e controle de 
infecções pelo novo Coronavírus (Covid-19) a 
serem adotadas nas instituições de longa 
permanência de idosos no Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
RESOLUÇÃO SES N. 2004 

de 18 de março de 2020 
DOERJ de 19/03/2020 p. 14 

 

 
Regulamenta as atividades ambulatoriais nas 
unidades de saúde públicas, privadas e 
universitários com atendimento ambulatorial e no 
Estado do Rio de Janeiro. 

 
RESOLUÇÃO SES N. 2006 

de 19 de março de 2020 
DOERJ de 20/03/2020 p. 38 

 

 
Define o fluxo de notificação dos casos suspeitos 
ou confirmados da doença pelo Coronavírus 
(Covid-19), no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
RESOLUÇÃO SES N. 2008 

de 20 de março de 2020 
DOERJ de 20/03/2020 p. 3 

 

 
Dispõe sobre as recomendações para 
profissionais de saúde com sinais e sintomas 
respiratórios e contactantes de indivíduos com 
diagnóstico de Covid19. 

RESOLUÇÃO SES N. 2011 
de 20 de março de 2020 

DOERJ de 20/03/2020 p. 3 
(Edição especial) 

 
Dispõe acerca do funcionamento dos bares, 
restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos 
congêneres de alimentação no regime de 
entrega em domicílio (delivery) e retirada de 
alimentos no próprio estabelecimento (take 
away). 
 

 
RESOLUÇÃO SES N. 2012 

de 20 de março de 2020 
DOERJ de 20/03/2020 p. 4 

Define diretrizes provisórias para o controle e 
prevenção de infecções em caso de pacientes 
com suspeita ou confirmação de Covid-19 em 
instalações ambulatoriais de hemodiálise. 

https://drive.google.com/file/d/1y9W1MEf9dGEboQxitx2fzs5rXHLqdAv-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/157JU11BDXiMejjQLBC9_lNq1HnAZFs4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/191qtAj56zdLVGYW-Yf11pA4v9hhM2kzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1feEl1HCSXXf4Ukxn0PcVYJd0f8gJSqEu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10wLL2mBBNhYLLG0S1ssRjmSEeR6mwCw2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vRzjOKS1vfZYG2-B8hx_LbkU1FkWbDkt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13MJ-N_2TUsvehB2dQrz56FHFlNS1L_Bj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tBX6obJ10LBdvWcqpy7G9wgLEoUJvJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IexWQZBKWShm9o7TOC4bSlj8Msp-pNoh/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SES N. 2023 

de 30 de março de 2020 
DOERJ de 01/04/2020 p. 13 

 

 
Regulamenta a execução de recurso financeiro 
excepcional como parte das ações de 
enfrentamento da pandemia do novo 
Coronavírus. 
 

 
RESOLUÇÃO SES N. 2024 

de 01 de abril de 2020 
DOERJ de 02/04/2020 p. 14 

 

 
Dispõe sobre o manejo de corpos no contexto do 
novo Coronavírus Covid19. 

 
 

RESOLUÇÃO SES N. 2051 
de 16 de junho de 2020 

DOERJ de 19/06/2020 p. 27 
 

 
Dispõe sobre o retorno dos jogos de futebol sem 
a presença de público (portões fechados). 

 
RESOLUÇÃO SES N. 2052 

de 24 de junho de 2020 
DOERJ de 06/07/2020 p. 7 

 

 
Dispõe sobre o reinício de consultas 
ambulatoriais, exames e procedimentos 
cirúrgicos eletivos no Estado do Rio de Janeiro, 
e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SES N. 2070 

de 30 de julho de 2020 
DOERJ de 07/08/2020 p. 10 

 

 
Dispõe acerca dos atendimentos presenciais da 
superintendência de perícias médicas central e 
saúde ocupacional, e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO SES N. 2128 
de 15 de setembro de 2020 
DOERJ de 17/09/2020 p. 18 

 

Regulamenta a execução de recurso financeiro 
excepcional como parte das ações de 
enfrentamento ao coronavírus Sars-cov-2 
(Covid-19). 

 
RESOLUÇÃO SES N. 2130 
de 16 de setembro de 2020 
DOERJ de 18/09/2020 p. 16 

 

Dispõe acerca do centro de operações de 
emergência para enfrentamento das novas 
etapas da pandemia pelo coronavirus (covid-19) 

  
  

 
 

RESOLUÇÃO SETRANS N. 1410 
de 31 de março de 2020 

DOERJ de 01/04/2020 p. 17 
 

Regulamenta o art. 3o do decreto n° 46.983, de 
20 de março de 2020 e o art. 3o do decreto n° 
46.986, de 23 de março de 2020, que autorizam, 
respectivamente, as concessionárias de serviço 
público de transportes a revisar e alterar seus 
modelos operacionais e, autoriza a Secretaria de 
Estado de Transportes a promover alteração nos 
sistemas de transportes intermunicipal de 
passageiros. 

https://drive.google.com/file/d/1MakIKgDJpJSm72qz3nNIr6AvL_RJk4KI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-rZCNld5FWR99DrAYnTL37nLOJJy0X5b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZHwoDq7jIUy6oJQUBmDcWB9QEEy_jz04/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_S9V2BOd99wN0X0qRVqBiL2BEaMrrj-Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KmgnagoCcXK3T8OJig-p-2YzpMiCR-Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cise9d2GVHP8POYYW8QRB7Ej1k9B90Df/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eaieMVO9YTpjuD4BXw6TdpQWEEOz1Ktn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MMPbzsP7E6d_PLSVMgiPw1v9keU29MKZ/view?usp=sharing
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

RESOLUÇÃO CONJUNTA  
SEDEERI/SETRANS N. 13  

de 29 de abril de 2020  
DOERJ de 04/05/2020 p. 5 

 

Regulamenta o inciso VIII do art. 4º do decreto nº 
47.027 de 13 de abril de 2020, e suas alterações, 
para dispor sobre as operações de transporte 
intermunicipal de passageiros durante o estado 
de calamidade pública no Estado do Rio de 
Janeiro em decorrência do novo Coronavírus. 

  
  

 
RESOLUÇÃO CONJUNTA  

SES/SETRAB N. 740  
de 19 de março de 2020  

DOERJ de 20/03/2020 p. 2 
 

Promove recomendações para prevenção e 
controle de infecções pelo novo Coronavirus 
(Covid-19) a serem adotadas no âmbito das 
relações trabalhistas estabelecidas entre 
trabalhadores e tomadores de serviços no 
Estado do Rio de Janeiro. 

  
  

 
RESOLUÇÃO CONJUNTA  

SES/SETRANS N. 782  
de 23 de março de 2020  

DOERJ de 23/03/2020 p. 3 
(Edição especial) 

 

 
Regulamenta a utilização do transporte 
intermunicipal de passageiros por profissionais 
da área da saúde e de fornecedores de produtos, 
insumos e serviços, relacionados às atividades 
meio e fim da área da saúde, e dá outras 
providências. 

  
 
 

 

 
RESOLUÇÃO CONJUNTA  

SES/SETUR N. 738  
de 17 de março de 2020  

DOERJ de 18/03/2020 p. 16 
 

Estabelece normas de conduta e 
recomendações para prevenção e controle de 
infecções pelo novo Coronavírus (Covid-19) a 
serem adotadas nas unidades de hospedagem 
no Estado do Rio de Janeiro. 

https://drive.google.com/file/d/1LDS5ZFpd5XhSEIRoI0OQQstiVwQmULqu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vBLYNn5vp1PNMlF7TwpaO6aJQLB5Cn5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hpleQiAw-vB3LRPNrJvKkLQ-efP_T_r-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u-K0O0mBEZKi1VHnQU1INM4fKXDpsM03/view?usp=sharing
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

PORTARIA CEE N. 3575  
de 16 de setembro de 2020  
DOERJ de 18/09/2020 p. 17 

 

 
 
Homologa parecer que menciona. 

  
   
 
 

PORTARIA DETRAN-RJ N. 5853  
de 17 de abril de 2020  

DOERJ de 27/04/2020 p. 2 
 
 

Dispõe sobre desbloqueio temporário da Carteira 
Nacional de Habilitação no Estado do Rio de 
Janeiro, para condutores com CNH suspensa e 
que já cumpriram o período de penalidade, 
porém estão impossibilitados de regularizar sua 
CNH em virtude da pandemia do novo 
Coronavírus (Covid19). 

 
PORTARIA DETRAN-RJ N. 5865  

de 15 de maio de 2020  
DOERJ de 19/05/2020 p. 2 

 

Altera a portaria PRES-DETRAN/RJ nº 5.775, de 
20 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os 
procedimentos de licenciamento anual dos 
veículos cadastrados no Estado do Rio de 
Janeiro e divulga o calendário referente ao 
exercício de 2020, e dá outras providências. 

 
PORTARIA DETRAN-RJ N. 5878  

de 17 de junho de 2020  
DOERJ de 22/06/2020 p. 2 

 

 
Dispõe sobre prorrogação da validade do 
credenciamento de centros de ensino. 

 
PORTARIA DETRAN-RJ N. 5901  

de 06 de agosto de 2020  
DOERJ de 14/08/2020 p. 2 

 

 
Dispõe sobre a autorização temporária para 
ministração de aulas teóricas por diretores gerais 
de ensino dos centros de formação de 
condutores. 

 
 

PORTARIA DETRAN-RJ N. 5902  
de 11 de agosto de 2020  
DOERJ de 14/08/2020 p. 2 

 

Altera a portaria PRES-DETRAN/RJ nº 5775, de 
20 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os 
procedimentos de licenciamento anual dos 
veículos cadastrados no Estado do Rio de 
Janeiro e divulga o calendário referente ao 
exercício de 2020, e dá outras providências. 

  
  

 
PORTARIA DETRO/PRES N. 1523  

de 06 de abril de 2020  
DOERJ de 08/04/2020 p. 13 

 

Dispõe sobre a alteração no inciso VIII, do art. 4º 
do decreto nº 47.006, de 27 de março de 2020 
em decorrência da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do 
Coronavírus (Covid-19), e dá outras 
providências. 

PORTARIA DETRO/PRES N. 1524  
de 06 de maio de 2020  

DOERJ de 11/05/2020 p. 10 

Dispõe sobre a suspensão temporária da 
exigibilidade do pagamento da taxa de vistoria e 
fiscalização para as empresas registradas no 

https://drive.google.com/file/d/1wWmo2ab92c0vWNegfZoRXDPCKE7d96Vq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hy7GGAlEw2K9dfLfQoQ6t9fO2Y5jx3WM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LnqH7_J_M-2dLnhEH4R-mDV98DaoIIdp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KV4KH-caFlS-HbtUFgw1Qw5C3jP4L56p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TwDxFLgeLI8CEXTnzGspvFFv_3meMVoq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TwDxFLgeLI8CEXTnzGspvFFv_3meMVoq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bc5jsWBCzDwzmdDz3suzF1N-Blga9GQa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12eejhSmkUlsiFMoDnXcjkq4JmTag6Yht/view?usp=sharing
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 DETRO/RJ, em razão da pandemia decorrente 
do Covid-19 (Coronavírus), e dá outras 
providências. 

 
PORTARIA DETRO/PRES N. 1527  

DE 05 de maio de 2020  
DOERJ de 08/06/2020 p. 12 

 

Dispõe sobre novas medidas relacionadas às 
operações do transporte público coletivo 
intermunicipal de passageiros , no período atual 
de enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-
19), e dá outras providências. 

 
PORTARIA DETRO/PRES N. 1533  

DE 15 de julho de 2020  
DOERJ de 16/07/2020 p. 20 

 

 
Estabelece o calendário de vistoria ordinária dos 
veículos registrados na Coordenadoria de 
Transporte Complementar (CTC) do Detro/RJ 
para o 2º semestre de 2020. 

  
  

 
PORTARIA FS/DE N. 185  
de 03 de junho de 2020  

DOERJ de 04/06/2020 p. 8 
 

Requisita os bens e serviços disponíveis e 
necessários nos hospitais de campanha sob 
gestão do Instituto de Atenção Básica à Saúde 
para enfrentamento da pandemia da covid-19, e 
dá outras providências. 

  
  
 
 

PORTARIA PROCON RJ N. 123  
de 20 de março de 2020  

DOERJ de 20/03/2020 p. 2 
 

Recomenda aos estabelecimentos comerciais 
situados no Estado do Rio  de Janeiro a adoção 
de medidas preventivas à propagação da 
infecção pelo novo Coronavírus - Covid-19 - 
especialmente em relação a venda de álcool em 
gel, máscaras e luvas cirúrgicas. 

 
PORTARIA PROCON RJ N. 124  

de 06 de abril de 2020  
DOERJ de 15/04/2020 p. 11 

 

Institui, no âmbito do PROCON-RJ, número 
temporário para recebimento de denúncias, pelo 
aplicativo de mensagens whatsapp , decorrentes 
do novo Coronavírus Covid-19, e dá outras 
providências. 

  
  
 

PORTARIA SEEDUC/SUBPAE N. 09  
de 25 de junho de 2020  

DOERJ de 26/06/2020 p. 17 
 

 
Dispõe sobre o regime diferenciado de 
confirmação de matrícula e transferência 
informatizada para o ano letivo de 2020, e dá 
outras orientações . 

  
  
 

PORTARIA SEEDUC/SUGEN N. 875  
de 24 de julho de 2020  

DOERJ de 28/07/2020 p. 10 
 

 
Estabelece de forma excepcional normas 
complementares de avaliação do desempenho 
escolar para o ano letivo de 2020, e dá outras 
providências. 

https://drive.google.com/file/d/1dYU1dPAIS-dmxbp9902GO7SOP_y-BtZv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdTzPrjBYvAiPusuEjNmbEM1Ci2a1npn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YvU12YbivQqy1sgrjcKlptfiv2BNnO3V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Mj-5mdpFfEJv58J72Q1z9X5SpF3DpTM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U5jAxq_nP1ROVGgVeTqyLgISRQRhqOi7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tfCvmZ3IC2EUa1R90sURh1q2RW1i2SIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16R2QCMkn4DYGXAog6p6J_TedOSJ76Nlm/view?usp=sharing
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

PORTARIA CONJUNTA CCERJ/JRP N. 1 
de 27 de julho de 2020  

DOERJ de 30/07/2020 p. 4 

(Ato retificado) 
 

Orientações às vigilâncias sanitárias municipais 
do Estado do Rio de Janeiro, a respeito das 
medidas a serem adotadas pelos responsáveis 
técnicos dos estabelecimentos comerciais de 
venda de alimentos, em resposta à doença pelo 
novo Coronavírus (Covid-19). 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SECCG N. 1 
de 19 de maio de 2020  

DOERJ de 20/05/2020 p. 9 
 

Orientações às vigilâncias sanitárias municipais 
do Estado do Rio de Janeiro, a respeito das 
medidas a serem adotadas pelos responsáveis 
técnicos dos estabelecimentos comerciais de 
venda de alimentos, em resposta à doença pelo 
novo Coronavírus (Covid-19). 

https://drive.google.com/file/d/1hLfgAE17jGDFi7scDYeAL704fh1orNbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ts1D_SEPOdhUcg7JHu52dBz8s2U85M9C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GGYg0jt7V50DLvriB2AbiYp-WDDIVc01/view?usp=sharing
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

DELIBERAÇÃO CCE N. 384 
de 01 de setembro de 2020  
DOERJ de 04/09/2020 p. 14 

 

 
Regulamenta o processo de retomada das 
atividades presenciais no âmbito do sistema de 
ensino do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras 
providências. 

  
  

 
DELIBERAÇÃO CIB-RJ N. 6226 

de 13 de agosto de 2020  
DOERJ de 17/09/2020 p. 18 

 

 
Pactua a realização de inquérito de 
soroprevalência e incidência de covid-19 no 
Estado do Rio de Janeiro. 

 
DELIBERAÇÃO CIB-RJ N. 6253 

de 10 de setembro de 2020  
 DOERJ de 21/09/2020 p. 17  
 

 
Institui o comitê estadual técnico-científico de 
discussão para a contenção da pandemia covid-
19 no contexto escolar no âmbito da atenção 
primária à saúde e programa saúde na escola. 

 
DELIBERAÇÃO CIB-RJ N. 6260 

de 16 de setembro de 2020  
DOERJ de 21/09/2020 p. 17 

 

 
Pactua a atualização do plano de resposta de 
emergência ao coronavírus/covid-19 no Estado 
do Rio de Janeiro e seus anexos. 

 
DELIBERAÇÃO CIB-RJ N. 065 

de 15 de julho de 2020  
DOERJ de 23/09/2020 p. 9 

 

 
Pactua metas e critérios para a implantação dos 
abrigos provisórios regionalizados em razão das 
medidas de enfrentamento ao novo coronavírus 
(covid-19). 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 
 

AVISO SVS/SES-RJ N. 25/2020 
DOERJ de 11/05/2020 p. 13 

 

Orientações às vigilâncias sanitárias municipais 
do Estado do Rio de Janeiro, a respeito das 

medidas a serem adotadas pelos responsáveis 
técnicos dos estabelecimentos comerciais de 

venda de alimentos, em resposta à doença pelo 
novo Coronavírus (Covid-19). 

https://drive.google.com/file/d/1Trigw8LGhBAM3c0S3Rvnr6JkI6hI8W3U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9-yPVeXmcFuaT1RqwNjgFpYzrKYx56s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1skAyb0t5Y293hDT0Qo6WjNuW6iKkZkeC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15dVy2alnBb9xQpnxSbgrlOn5G8Pnvoq6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jgavsBA7Lvyv2Tx0V3iOzOTEXL7YLcD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-GHZlkjgrkeTZBOqnu7KOm25jL0MGf0_/view?usp=sharing
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

EMENDA CONSTITUCIONAL 106  
De 07 de maio de 2020 

DOU de 08/05/2020 
 

Institui regime extraordinário fiscal, financeiro e 
de contratações para enfrentamento de 
calamidade pública nacional decorrente de 
pandemia. 

 
EMENDA CONSTITUCIONAL 107 

de 02 de julho de 2020  
DOU de 03/07/2020 

 

 
Adia, em razão da pandemia da Covid-19, as 
eleições municipais de outubro de 2020 e os 
prazos eleitorais respectivos. 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 

LEI N. 13.979 de 06 de fevereiro de 2020  
DOU de 07/02/2020 

 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 

 
 
 
 

LEI N. 13.982 de 02 de abril de 2020  
DOU de 02/04/2020 

 

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 de 
fevereiro de 2020. 

 
LEI N. 13.993 de 23 de abril de 2020  

DOU de 24/04/2020 

 

Dispõe sobre a proibição de exportações de 
produtos médicos, hospitalares e de higiene 
essenciais ao combate à epidemia de 
Coronavírus no Brasil. 

 
 
 

LEI N. 13.995 de 05 de maio de 2020  
DOU de 06/05/2020 

 

 
Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro 
pela União às santas casas e hospitais 
filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam 
de forma complementar do Sistema Único de 
Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o 
objetivo de permitir-lhes atuar de forma 
coordenada no combate à pandemia da Covid-
19. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc106.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13982.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13993.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13995.htm
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LEI N. 14.016 de 23 de junho de 2020  

DOU de 24/06/2020 
 

 
Dispõe sobre o combate ao desperdício de 
alimentos e a doação de excedentes de 
alimentos para o consumo humano. 

 
 

LEI N. 14.017 de 29 de junho de 2020  
DOU de 30/06/2020 

 

 
Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural a serem adotadas durante o estado 
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

 
 

LEI N. 14.018 de 29 de junho de 2020  
DOU de 30/06/2020 

 

Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro 
pela União às Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPIs), no exercício 
de 2020, em razão do enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (Covid-
19). 

 
 
 
 
 

LEI N. 14.019 de 02 de julho de 2020  
DOU de 03/07/2020 

 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de 
máscaras de proteção individual para circulação 
em espaços públicos e privados acessíveis ao 
público, em vias públicas e em transportes 
públicos, sobre a adoção de medidas de 
assepsia de locais de acesso público, inclusive 
transportes públicos, e sobre a disponibilização 
de produtos saneantes aos usuários durante a 
vigência das medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da pandemia da Covid-
19. 

 
 
 
 
 

LEI N. 14.020 de 06 de julho de 2020  
DOU de 07/07/2020 

 
 

Institui o Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda; dispõe sobre medidas 
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, de que 
trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
altera as Leis nos 8.213, de 24 de julho de 1991, 
10.101, de 19 de dezembro de 2000, 12.546, de 
14 de dezembro de 2011, 10.865, de 30 de abril 
de 2004, e 8.177, de 1º de março de 1991; e dá 
outras providências. 

 
  
 LEI N. 14.021 de 07 de julho de 2020  

DOU de 08/07/2020 

 

Dispõe sobre medidas de proteção social para 
prevenção do contágio e da disseminação da 
Covid-19 nos territórios indígenas; cria o Plano 
Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos 
territórios indígenas; estipula medidas de apoio 
às comunidades quilombolas, aos pescadores 
artesanais e aos demais povos e comunidades 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14016.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14017.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14018.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14019.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14020.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14021.htm
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tradicionais para o enfrentamento à Covid-19; e 
altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
a fim de assegurar aporte de recursos adicionais 
nas situações emergenciais e de calamidade 
pública. 

 
 
 

LEI N. 14.022 de 07 de julho de 2020  
DOU de 08/07/2020 

 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
e dispõe sobre medidas de enfrentamento à 
violência doméstica e familiar contra a mulher e 
de enfrentamento à violência contra crianças, 
adolescentes, pessoas idosas e pessoas com 
deficiência durante a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

 
 
 

LEI N. 14.023 de 08 de julho de 2020  
DOU de 09/07/2020 

 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para determinar a adoção de medidas imediatas 
que preservem a saúde e a vida de todos os 
profissionais considerados essenciais ao 
controle de doenças e à manutenção da ordem 
pública, durante a emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019. 

 
 

LEI N. 14.024 de 09 de julho de 2020  
DOU de 10/07/2020 

 
 

Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, 
para suspender temporariamente as obrigações 
financeiras dos estudantes beneficiários do 
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 
durante o período de vigência do estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

 
 

LEI N. 14.028 de 09 de julho de 2020  
DOU de 28/07/2020 

 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para garantir que o receituário médico ou 
odontológico de medicamentos sujeitos a 
prescrição e de uso contínuo tenha validade pelo 
menos enquanto perdurarem as medidas de 
isolamento para contenção do surto da Covid-19, 
na forma que especifica. 

  
 
 LEI N. 14.034 de 05 de agosto de 2020  

DOU de 06/08/2020 
 

 
Dispõe sobre medidas emergenciais para a 
aviação civil brasileira em razão da pandemia da 
Covid-19; e altera as Leis nos 7.565, de 19 de 
dezembro de 1986, 6.009, de 26 de dezembro de 
1973, 12.462, de 4 de agosto de 2011, 13.319, 
de 25 de julho de 2016, 13.499, de 26 de outubro 
de 2017, e 9.825, de 23 de agosto de 1999. 

 
 

LEI N. 14.035 de 11 de agosto de 2020 
DOU de 12/08/2020 

 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para dispor sobre procedimentos para a 
aquisição ou contratação de bens, serviços e 
insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14022.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14023.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14028.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14034.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14035.htm
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LEI N. 14.036 de 13 de agosto de 2020 
DOU de 14/08/2020 

 

Altera a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, 
para estabelecer a forma de repasse pela União 
dos valores a serem aplicados pelos Poderes 
Executivos locais em ações emergenciais de 
apoio ao setor cultural durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e as 
regras para a restituição ou a suplementação dos 
valores por meio de outras fontes próprias de 
recursos pelos Estados, pelos Municípios ou 
pelo Distrito Federal. 

 
 

LEI N. 14.040 de 18 de agosto de 2020 
DOU de 19/08/2020 

 

Estabelece normas educacionais excepcionais a 
serem adotadas durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 
6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 
11.947, de 16 de junho de 2009. 

     
 
 

  
LEI N. 14.041 de 18 de agosto de 2020 

DOU de 19/08/2020 
 

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro 
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios 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 da pandemia da Covid-
19. 

 
LEI N. 14.042 de 19 de agosto de 2020 

DOU de 20/08/2020 
 

Institui o Programa Emergencial de Acesso a 
Crédito (Peac); altera as Leis nºs 12.087, de 11 
de novembro de 2009, e 13.999, de 18 de maio 
de 2020; e dá outras providências. 

 
LEI N. 14.043 de 19 de agosto de 2020 

DOU de 20/08/2020 
 

Institui o Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos; altera as Leis nos 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, e 13.999, de 18 de maio de 
2020; e dá outras providências. 

 
 
 
 
 

LEI N. 14.045 de 20 de agosto de 2020 
DOU de 21/08/2020 

 

Altera a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, 
para instituir linha de crédito destinada aos 
profissionais liberais que atuem como pessoa 
física, durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 
de março de 2020, e a Lei nº 12.087, de 11 de 
novembro de 2009, para criar o Conselho de 
Participação em Fundos Garantidores de Risco 
de Crédito para Microempresas e para Pequenas 
e Médias Empresas e o Conselho de 
Participação em Operações de Crédito 
educativo. 

 
 

LEI N. 14.046 de 24 de agosto de 2020 
DOU de 25/08/2020 

Dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de 
serviços, de reservas e de eventos dos setores 
de turismo e de cultura em razão do estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14036.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14040.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14041.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14042.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14043.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14045.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14046.htm
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emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da pandemia da Covid-
19. 

 
       
 

 
 

LEI N. 14.047 de 24 de agosto de 2020 
DOU de 25/08/2020 

Dispõe sobre medidas temporárias para 
enfrentamento da pandemia da Covid-19 no 
âmbito do setor portuário, sobre a cessão de 
pátios da administração pública e sobre o custeio 
das despesas com serviços de estacionamento 
para a permanência de aeronaves de empresas 
nacionais de transporte aéreo regular de 
passageiros em pátios da Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); e altera 
as Leis nºs 9.719, de 27 de novembro de 1998, 
7.783, de 28 de junho de 1989, 12.815, de 5 de 
junho de 2013, 7.565, de 19 de dezembro de 
1986, e 10.233, de 5 de junho de 2001. 

 
 

LEI N. 14.048 de 24 de agosto de 2020 
DOU de 25/08/2020 

Dispõe sobre medidas emergenciais de amparo 
aos agricultores familiares do Brasil para mitigar 
os impactos socioeconômicos da Covid-19; 
altera as Leis nos 13.340, de 28 de setembro de 
2016, e 13.606, de 9 de janeiro de 2018; e dá 
outras providências (Lei Assis Carvalho). 

 
 
 

LEI N. 14.057 de 11 de setembro de 2020 
DOU de 14/09/2020 

 

Disciplina o acordo com credores para 
pagamento com desconto de precatórios 
federais e o acordo terminativo de litígio contra a 
Fazenda Pública e dispõe sobre a destinação 
dos recursos deles oriundos para o combate à 
Covid-19, durante a vigência do estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera 
a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, e a 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

 
 

LEI N. 14.058 de 17 de setembro de 2020 
DOU de 18/09/2020 

 

Estabelece a operacionalização do pagamento 
do Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda e do benefício emergencial 
mensal de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho 
de 2020. 

 
 
 

LEI N. 14.063 de 23 de setembro de 2020 
DOU de 24/09/2020 

 

Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas 
em interações com entes públicos, em atos de 
pessoas jurídicas e em questões de saúde e 
sobre as licenças de softwares desenvolvidos 
por entes públicos; e altera a Lei nº 9.096, de 19 
de setembro de 1995, a Lei nº 5.991, de 17 de 
dezembro de 1973, e a Medida Provisória nº 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14047.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14048.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14057.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14058.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14063.htm
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 
 

MEDIDA PROVISÓRIA N. 959  
de 29 de abril de 2020  

DOU de 29/04/2020 
 

 

Estabelece a operacionalização do pagamento 
do Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda e do benefício emergencial 
mensal de que trata a Medida Provisória nº 936, 
de 1º de abril de 2020, e prorroga a vacatio 
legis da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 
que estabelece a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais - LGPD. 

 
 

MEDIDA PROVISÓRIA N. 961  
de 06 de maio de 2020  

DOU de 07/05/2020 
 

Autoriza pagamentos antecipados nas licitações 
e nos contratos, adequa os limites de dispensa 
de licitação e amplia o uso do Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas - RDC 
durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 
de março de 2020. 

 
MEDIDA PROVISÓRIA N. 966  

de 13 de maio de 2020  
DOU de 14/05/2020 

 

 
Dispõe sobre a responsabilização de agentes 
públicos por ação e omissão em atos 
relacionados com a pandemia da covid-19. 

 
 
 
 
 

MEDIDA PROVISÓRIA N. 992  
de 16 de julho de 2020  

DOU de 16/07/2020 
 

Dispõe sobre o financiamento a microempresa e 
empresa de pequeno e médio porte, sobre o 
crédito presumido apurado com base em 
créditos decorrentes de diferenças temporárias, 
sobre o compartilhamento de alienação fiduciária 
e sobre a dispensa do cumprimento de 
exigências de demonstração de regularidade 
fiscal nas operações praticadas pelo Banco 
Central do Brasil em decorrência do disposto no 
art. 7º da Emenda Constitucional nº 106, de 7 de 
maio de 2020, e altera a Lei nº 13.476, de 28 de 
agosto de 2017, a Lei nº 13.097, de 19 de janeiro 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 

LEI COMPLEMENTAR 173 
de 27 de maio de 2020   

DOU de 28/05/2020 
 

 
Estabelece o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 
(Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13995.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv961.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv966.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv992.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp173.htm
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de 2015, e a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973. 

 
 

MEDIDA PROVISÓRIA N. 1000  
de 02 de setembro de 2020  

DOU de 03/09/2020 
 

Institui o auxílio emergencial residual para 
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 de 
fevereiro de 2020. 

 
MEDIDA PROVISÓRIA N. 1003  

de 24 de setembro de 2020  
DOU de 24/09/2020 

 

 

Autoriza o Poder Executivo federal a aderir ao 
Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-
19 - Covax Facility. 
 

 

 

 

 

 

 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 

DECRETO N. 10.277  
de 16 de março de 2020  

DOU de 16/03/2020 
 

 
Institui o Comitê de Crise para Supervisão e 
Monitoramento dos Impactos da Covid-19. 

 
DECRETO N. 10.282  

de 20 de março de 2020  
DOU de 21/03/2020 

 

 
Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, para definir os serviços públicos e as 
atividades essenciais. 

 
DECRETO N. 10.283  

de 20 de março de 2020  
DOU de 20/03/2020 

 

 
Institui o Serviço Social Autônomo denominado 
Agência para o Desenvolvimento da Atenção 
Primária à Saúde - Adaps. 

 
DECRETO N. 10.284  

de 20 de março de 2020  
DOU de 20/03/2020 

 

 
Dispõe sobre a dilação do prazo de vencimento 
das tarifas de navegação aérea, durante o 
período de enfrentamento da pandemia da covid-
19 . 

 
DECRETO N. 10.285  

de 20 de março de 2020  
DOU de 20/03/2020 

 
Reduz temporariamente as alíquotas do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI incidentes 
sobre os produtos que menciona. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv1000.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv1003.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10277.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10277.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10283.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10283.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10284.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10284.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
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DECRETO N. 10.288  

de 22 de março de 2020  
DOU de 22/03/2020 

 

 
Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, para definir as atividades e os serviços 
relacionados à imprensa como essenciais. 

 
DECRETO N. 10.289  

de 24 de março de 2020  
DOU de 24/03/2020 

 

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 da 
Covid19. 

 
 

DECRETO N. 10.350  
de 18 de maio de 2020  

DOU de 18/05/2020 
 

Dispõe sobre a criação da Conta destinada ao 
setor elétrico para enfrentamento do estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e 
regulamenta a Medida Provisória nº 950, de 8 de 
abril de 2020, e dá outras providências. 

 
 

DECRETO N. 10.360  
de 21 de maio de 2020  

DOU de 22/05/2020 
 

 
Dispõe sobre a forma de identificação das 
autorizações de despesas relacionadas ao 
enfrentamento de calamidade pública nacional 
decorrente de pandemia e de seus efeitos 
sociais e econômicos. 

 
 

DECRETO N. 10.384  
de 28 de maio de 2020  

DOU de 29/05/2020 
 

 
 
Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a 
apresentação obrigatória para o alistamento 
militar devido ao enfrentamento da pandemia 
da covid-19. 

 
DECRETO N. 10.407  

de 29 de junho de 2020  
DOU de 30/06/2020 

 

Regulamenta a Lei nº 13.993, de 23 de abril de 
2020, que dispõe sobre a proibição de 
exportações de produtos médicos, hospitalares e 
de higiene essenciais ao combate à epidemia da 
covid-19 no País. 

 
 

DECRETO N. 10.422  
de 13 de julho de 2020  

DOU de 14/07/2020 
 

Prorroga os prazos para celebrar os acordos de 
redução proporcional de jornada e de salário e 
de suspensão temporária do contrato de trabalho 
e para efetuar o pagamento dos benefícios 
emergenciais de que trata a Lei nº 14.020, de 6 
de julho de 2020. 

 
 

DECRETO N. 10.464  
de 17 de agosto de 2020  

DOU de 18/08/2020 
 

Regulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 
2020, que dispõe sobre as ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a serem adotadas 
durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 
de março de 2020. 
 

 
DECRETO N. 10.470  

de 24 de agosto de 2020  
DOU de 24/08/2020 

 

Prorroga os prazos para celebrar acordos de 
redução proporcional de jornada de trabalho e de 
salário e de suspensão temporária de contrato 
de trabalho e para efetuar o pagamento dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10289.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10289.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10350.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10360.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10384.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10407.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10422.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10464.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10470.htm
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benefícios emergenciais de que trata a Lei nº 
14.020, de 6 de julho de 2020. 

 
 

DECRETO N. 10.488  
de 16 de setembro de 2020  

DOU de 18/09/2020 
 

Regulamenta a Medida Provisória nº 1.000, de 2 
de setembro de 2020, que institui o auxílio 
emergencial residual para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (covid-
19) responsável pelo surto de 2019, altera o 
Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, e dá 
outras providências. 

 
 

DECRETO N. 10.489  
de 16 de setembro de 2020  

DOU de 18/09/2020 
 

Altera o Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 
2020, que regulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de 
junho de 2020, que dispõe sobre as ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural a 
serem adotadas durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 
6, de 20 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO N. 6  
de 20 de março de 2020  

DOU de 20/03/2020 
 

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. 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 
 

RESOLUÇÃO CAMEX N. 17  
de 17 de março de 2020  

DOU de 18/03/2020 
 

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 facilitar o combate à pandemia do 
Corona Vírus / Covid-19. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10488.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10489.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20nº%2017-CAMEX.htm
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RESOLUÇÃO CNPS N. 1338  
de 17 de março de 2020  

DOU de 18/03/2020 
 

Fixação de teto máximo de juros ao mês, para as 
operações de empréstimo consignado em 
benefício previdenciário, e dá outras 
providências. 

  
  
 
 
 

RESOLUÇÃO RDC N. 349  
de 20 de março de 2020  

DOU de 20/03/2020 

Define os critérios e os procedimentos 
extraordinários e temporários para tratamento 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 N. 351  
de 20 de março de 2020  

DOU de 20/03/2020 
 

Dispõe sobre a atualização do Anexo I (Listas de 
Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, 
Precursoras e Outras sob Controle Especial) da 
Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, 
e dá outras providências.  

 
RESOLUÇÃO RDC N. 352  
de 20 de março de 2020  

DOU de 20/03/2020 
 

Dispõe sobre a autorização prévia para fins de 
exportação de cloroquina e hidroxicloroquina e 
de produtos sujeitos à vigilância sanitária 
destinados ao combate da Covid-19. 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 453 
de 12 de março de 2020  

DOU de 13/03/2020 
 

Altera a Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 
de novembro de 2017, 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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20nº%201.338-CNPS.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/RES/res-349-20-ms-anvisa.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20nº%20351-ANVISA.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20nº%20352-ANVISA.htm
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=PDFAtualizado&format=raw&id=Mzg2MQ==
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 
 

PORTARIA CCV N. 456  
de 24 de setembro de 2020  

DOU de 24/09/2020 

 

 
Dispõe sobre a restrição excepcional e 
temporária de entrada no País de estrangeiros, 
de qualquer nacionalidade, conforme 
recomendação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - Anvisa. 

  
  

 
PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 9  

de 27 de maio de 2020  
DOU de 28/05/2020 

 

Revoga a Portaria Interministerial MJSP/MS nº 
05, 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./ 

  
  
 

PORTARIA MMA N. 133  
de 19 de março de 2020  

DOU de 20/03/2020 
 

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. 

  
  
 

PORTARIA MS N. 188  
de 03 de fevereiro de 2020  

DOU de 04/02/2020 
 

Declara Emergência em Saúde Pública de 
importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 
Infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-
nCoV). 

 
 

PORTARIA MS N. 356  
de 11 de fevereiro de 2020  

DOU de 12/02/2020 
 

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 (COVID-19). 

 
PORTARIA MS N. 395 

de 16 de março de 2020  
DOU de 16/03/2020 

 

 
Estabelece recurso do Bloco de Custeio das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de 
Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a 
ser disponibilizado aos Estados e Distrito 
Federal, destinados às ações de saúde para o 
enfrentamento do Coronavírus - COVID 19. 

 
PORTARIA MS N. 454  

de 20 de março de 2020  
DOU de 20/03/2020 

 

 
Declara, em todo o território nacional, o estado 
de transmissão comunitária do Coronavírus 
(Covid-19). 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-456-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20nº%209-20-mjsp-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/PRT/Portaria%20nº%20133-20-mma.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt188-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt188-20-ms.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/03/2020&jornal=515&pagina=185
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt395-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt454-20-ms.htm
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PORTARIA MS N. 1857  
de 28 de julho de 2020  

DOU de 28/07/2020 
 

Dispõe sobre a transferência de incentivos 
financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal 
para combate à Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas 
públicas da rede básica de ensino. 
 

  
  
 

PORTARIA SEPRT N. 16655  
de 14 de julho de 2020  

DOU de 14/07/2020 
 

 
Disciplina hipótese de recontratação nos casos 
de rescisão sem justa causa, durante o estado 
de calamidade pública de que trata o Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acesso à Legislação Federal sobre COVID-19  

clique no link: 

 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm 

 

 

 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 

DELIBERAÇÃO CONTRAN N. 185 
de 19 de março de 2020  

DOU de 20/03/2020 
 

Dispõe sobre a ampliação e a interrupção de 
prazos de processos e de procedimentos afetos 
aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito e às entidades públicas e privadas 
prestadoras de serviços relacionados ao trânsito. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-1857-20-MS.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-16655-20-ME.htm
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLB/deliberacao%20nº%20185-20-minfra.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLB/deliberacao%20nº%20185-20-minfra.htm


 97 

Realização: 
BIBLIOTECA DA PROCURADORIA-GERAL DO 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Procurador-Geral 

MARCELO MOREIRA MARQUES 

 

 

Procuradora-Diretora do Centro de Estudos 

VANICE VALLE 

 

 

Equipe técnica 

Ana lucia guerra 

Andréia dos Santos Martins Quirino 

Maridete Motta dos Santos Silva 

Mariza mencalha de souza 

Vania da Silva Blanco da Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 


