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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) 

 

 
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/1_BHV34M5taumqchgabEo2sZ_bo0GF4SY/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. 

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. 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 
 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 174 
de 11 de maio de 2020  
DCM de 12/05/2020 p. 3 

 

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. 

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/1Je-K_pKxOe2ri8TXlaPls96grrgGiCn7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnhNuqoxwRa2qaiSMsVqF8_EVcZwhfak/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 
 

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 
 

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

 
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. 

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/1ECG33gwka55siRbB7ENITU4kf_6Ks7c7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17sSgbtRZm50ABz8WFxCvA_28PBlEyZC6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tIbUVOCiymPkwswr-VQQCYMkS5RVJqbK/view?usp=sharing
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?&N=202000700075
https://drive.google.com/open?id=13q7izzH-yTlQe9P0dzRWo8QhmKH4fExb
https://drive.google.com/file/d/1x3HDkrNHQX9hNX2IAH12WimJ_9K4y_ZE/view?usp=sharing
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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. 

 
 
 

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. 47339 de 07 de abril de 2020  

D.O.RIO de 07/04/2020 p. 2 
(Ato regulamentado) 

 

 
Estabelece procedimentos para liquidação das 
despesas na Administração Direta e Indireta, e 
dá outras providências. 

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/13YSIbY7Ijaaz998ajEYLmTivw9z4i1XG/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
https://drive.google.com/file/d/1lg7WROlhSc_urEaJeEi4ozr-ZlObq1pR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MGZtRv0QMT957x-sqQKowB-t1dWMoci8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y5b38JvujsFZFYQrMRQOFZL5pn5B77dQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ztsgTMoJuDXwGfWSxg4K00DhVKsyCfg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ztsgTMoJuDXwGfWSxg4K00DhVKsyCfg/view?usp=sharing


 5 

 
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 
pandemla 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 

 

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) 

 

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 
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 
 

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 

 

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, 

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/1vrAXNyTYUCBwgoxP5ShLvMvfiLZtlba1/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
https://drive.google.com/file/d/1MKYxFuM3erQMrI4kWciNIHjFNs8MbLlT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lagXqCRzPNfF7bXSqqvfrTR7mOhnwojV/view?usp=sharing
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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 

 

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 
 

 
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. 

 
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. 

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/1Vyip_aoGJ6-Cl6RFeyO5yuo-tcz0je17/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XIyFsV9A62WRYgC1MC-CF5AYGPS6iEnL/view?usp=sharing
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
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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. 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 

 

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 

 

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. 1633 

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

 

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

 
 

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/1cOfA_dqEVbvi_v4pm7LUCUBKa7yCVyjO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LrbQdAzGpIeNIoPdNuR12uGk-ev8QYEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FrZxOfPQlgoI9M52Em4vqNSNrxRUl1cK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17iNMr-bfZEnqi3oBIQOEvUXo0spbZYbf/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 

 

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 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. 982  
de 27 de março de 2020  

D.O.RIO de 31/03/2020 p. 37 
 

 
/Delega ao Subprocurador-Geral, ao Chefe de 
Gabinete e aos Procuradores do município o 
recebimento de citações, notificações e 
intimações relativas a processos judiciais de 
interesse do município e encaminhamento das 
contrafés às procuradorias especializadas./ 

 
 

RESOLUÇÃO PGM N. 990  
de 13 de abril de 2020  

D.O.RIO de 14/04/2020 p. 57 
 

 
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 

 

 
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/open?id=1u8jmMMa5ASC0dIF9izpXi4NR9nHZ0bzM
https://drive.google.com/file/d/1uyEVZIAsJ8929Gez8ROAUhGBy4NNzxB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-rQq3j4iD72J4U1SFtBMf2ifFUIXod7m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rOvVUkGMdOECYby5AhvzYt2jRxwxA-oN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MxNLvM74zaPl7uPj7myNarPFVyCfvxbu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lGlDQ6uFoEm1uL6_hEZlGdu0KXssP8Q6/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 SEOP N. 315 

de 22 de maio de 2020  
D.O.RIO de 25/05/2020 p. 42 

 

 
 
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 

 

 
 
Autoriza a operação de veículos do serviço de 
transporte complementar. 

  
  
 
 

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/1JcKDz0Tqg8Pn3t2ArG7IQ9AVYhgFxpKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wTdwwDK3H7ih_T99bVN_iGJrFHkcnlqW/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/1WzbjhRZvVrT-_8LdpJvcofm-qwkgC5_J/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 

 

 
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. 

  
  
 

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. 

  
  

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/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
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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, 
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) 
 

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./ 

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/1JzO6gDwExjQC5iw9equVvfI9wQ8qAcJu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/106lWm7mzkstRF2RLRSKYYKZC6sKeb3A3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11f8z0AZ3bTyA3VIlmufdp1YLDByo9yBa/view?usp=sharing
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/1e9RVMpeogPD3LyEkdFeymmEH2HwWeIaj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1LCYDfv_z7bamwsZXaXYi6civ5yUiUtLB
https://drive.google.com/file/d/1TKe-Zp0nTisqdeY-z9XGuoCt8aUYk1u6/view?usp=sharing
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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. 

 
RESOLUÇÃO SMF N. 3152 

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

 

 
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 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/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
https://drive.google.com/file/d/1TKe-Zp0nTisqdeY-z9XGuoCt8aUYk1u6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RF3h5y7osxCK2TpA67qfC0e2_Yo-Lq4Q/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 

 

 
/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/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 

 

 
/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. 

 
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 

https://drive.google.com/file/d/1RpWNy3Clr3qLGnkRxvgLwpS8MPCLg7oi/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
https://drive.google.com/file/d/108SBQIMJFhEHZiKQjo3G0xrQxvLWW8mt/view?usp=sharing
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 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. 

 
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. 

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
https://drive.google.com/file/d/1RbygnyQZStjca_txGGXMtpoLuSrePyFT/view?usp=sharing
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RESOLUÇÃO SMS N. 4387 

de 29 de abril de 2020  
D.O.RIO de 04/05/2020 p. 28 

 

 
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. 4397 

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

 

Regulamenta, em caráter temporário e 
excepcional, a realização de testes rápidos - 
ensaios imunocromatográficos, para a pesquisa 
de anticorpos ou antígeno do novo Coronavírus 
na forma que menciona. 

 
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 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. 
 

https://drive.google.com/file/d/1T1M2pwDDVprt6eYoRPbGyh7mQ6GbFe_x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHuXle-V0aSN5oAmNPx3g-9hhwiYcGHq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qEWOuds007CsQiwmd_Vj9nSr1y0vL07w/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/1d6BIgMFewZ2xQp5zi_lr-GG9U0ZxcKtZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UYNv6r8hIc0vNOL7JrJRQFSWkAI-vMY1/view?usp=sharing
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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 

 
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. 

 
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. 

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/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
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
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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. 

 
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 

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
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
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 em veículos de aluguel a taxímetro - Táxis, das 
categorias Convencional e Executivo. 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 
 

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/1nVzZLlhS8-BIsP4R2xYyYGuICdeZUYhS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JZ94i5TW-hTfzw3gbg4OZxsaW1osgmL6/view?usp=sharing
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

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

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

 
/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 

 

/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 FPJ N. 136  
de 18 de março de 2020  

D.O.RIO de 19/03/2020 p. 29 
 

Dispõe sobre medidas emergenciais no âmbito 
das praças gradeadas do Município do Rio de 
Janeiro em face da pandemia do novo 
Coronavírus - Covid-19. 

 
PORTARIA FPJ N. 137  

de 18 de março de 2020  
D.O.RIO de 19/03/2020 p. 30 

 

 
Dispõe sobre o funcionamento da Fundação 
Parques e Jardins, em face da pandemia do novo 
Coronavírus - Covid-19. 

 
PORTARIA FPJ N. 138  

de 20 de março de 2020  
D.O.RIO de 23/03/2020 p. 43 

 

 
Dispõe sobre medidas emergenciais no âmbito 
dos Parques Urbanos do Município do Rio de 
Janeiro, em face da pandemia do novo 
Coronavírus - 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. 

 
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. 

https://drive.google.com/file/d/1cGMTlrWfQFxXA5dC4bML45WnzIpFEF33/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/1LGzpyrPGjnV-Rc4zWNoQxPXD520ukSv7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jzkwG1IVo4116hHrv3NO-diSsrkuIaP5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-bjEMxjXiAPXIRZ_4JpFTsu758ehjpa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QQpsGGlpCUo9zmZfxZ4XOcFZxxdGJFpf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_VAU4BmiuxNbmFC1WK5ef1TgCxr69VNX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_VAU4BmiuxNbmFC1WK5ef1TgCxr69VNX/view?usp=sharing
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
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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. 

 
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 

 

 
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. 

  
  
 

 
/Dispõe sobre a suspensão de todas as licenças 
emitidas de obras e reparos programados assim 

https://drive.google.com/file/d/1Fe0Epw5qm_IdTmzuepXdmxUTEBcPi9iu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uk9CTjnGIa-kBO93G1ree0EWUwafpveU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uk9CTjnGIa-kBO93G1ree0EWUwafpveU/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/1ECYBrsaW-bByu7IeFB3ZZUxQik0r-Kgq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ECYBrsaW-bByu7IeFB3ZZUxQik0r-Kgq/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/1MQwD36e7-VpYMmB9_IZjgtA982UMyBFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQwD36e7-VpYMmB9_IZjgtA982UMyBFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10mKH42ichHkZm5xJ3gZxCtmEpvYSL2oM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XKVRqcjMw256DnQTRwlxvL6y2XR9ouea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mTegE5dU_HjveDqtDl3fkaljfAVorYXh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XKVRqcjMw256DnQTRwlxvL6y2XR9ouea/view?usp=sharing
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PORTARIA SMIHC/COR-VIAS N. 3  
de 23 de março de 2020  

D.O.RIO de 24/03/2020 p. 27 
 

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. 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 

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

de 28 de maio de 2020  
D.O.RIO de 29/05/2020 p. 15 

 

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. 

https://drive.google.com/open?id=1_AfqPesoMfoaCzvDjdXURW8TiCi-8hhp
https://drive.google.com/file/d/157-KI3MXHg-pwngkRtvyPTYRFu8LyEtS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z6QwlCs_DFb9wWtJ5AGrwkC72tRfPdgj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IV0gl_ahDKq3CW2MzWyiTwGjbNrLCmXE/view?usp=sharing
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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. 

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/1DagE43n02JmDycbY8fEIxc-2DcKm_O9n/view?usp=sharing
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 

 



 25 

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 

 
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
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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/1mdAlPeR6FTaEtIgJBg8fS2Lw-HIgh-7f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Ucv1vp0dZKea4o7-kcndqV4F3LOX0aA/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 
 

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 
 

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/1WoQgySFwKv5jxoIIj6SZ8STM-aJgJ4Aj/view?usp=sharing
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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 
 

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/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 
 

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 
despesas para o desenvolvimento e aplicação do 
ensino remoto, em virtude da prevenção ao 

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
https://drive.google.com/file/d/1015dLXFrqGTjnOUkCTSAsTN2b7o1nG5i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hqgwCX-ayJFkYw6dr50qgOC6jBrIx4ET/view?usp=sharing
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 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 
 

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 28/05/2020 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 28/05/2020 p. 3 
 

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 28/05/2020 p. 3 
 

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 
promoção de ações de prevenção e controle do 

https://drive.google.com/file/d/1hqgwCX-ayJFkYw6dr50qgOC6jBrIx4ET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KVJvRhQ6Pz8qcKPFMtO_PNJv2BqGb6io/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/1oB8itARQ3uaNLvy4y_fA31m5enENYrh3/view?usp=sharing
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/1oB8itARQ3uaNLvy4y_fA31m5enENYrh3/view?usp=sharing


 32 

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. 

https://drive.google.com/file/d/1oB8itARQ3uaNLvy4y_fA31m5enENYrh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oB8itARQ3uaNLvy4y_fA31m5enENYrh3/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. 46983 de 20 de março de 2020  

DOERJ de 20/03/2020 p. 1 
(Edição especial) 

(Ato alterado) 
(Ato regulamentado) 

 

 
Amplia as medidas de enfretamento da 
propagação decorrente do novo Coronavírus 
(Covid-19) através de restrições no sistema de 
transporte público e mobilidade urbana, 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. 46986 de 23 de março de 2020  
DOERJ de 23/03/2020 p. 2 

(Edição especial) 
(Ato regulamentado) 

 

 
Altera o inciso I do art. 1º do decreto 46.983 de 
20 de março de 2020 para excluir a determinação 
de fechamento da estação ferroviária corte 8 
para embarques e desembarques de 
passageiros, bem como altera a alínea C do 
inciso IV do art. 1º do decreto 46.983 de 20 de 
março de 2020 para incluir a estação ferroviária 
corte 8 no rol das estações com o acesso restrito, 
com triagem e controle de passageiros, 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. 

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/1CRbHFBKtUDBXRUqvTwMsDVLc6HPDWBIi/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/1cnjENmKpVettb-5i8RTp5O8glRWqsCTa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TFqBAb8RGBxuOZO6LVAEZ1sQ_kDaQL-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MMPbzsP7E6d_PLSVMgiPw1v9keU29MKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SBbgEfEfPRusCrveAv9vNA25TUFNXnuK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eaZYoRsZTDqALujMbOD6zrvD926-XaYn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MMPbzsP7E6d_PLSVMgiPw1v9keU29MKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTck2Gj7LyusxPW5vLTSs0sWsrVg5c_n/view?usp=sharing
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DECRETO N. 46990 de 24 de março de 2020  

DOERJ de 25/03/2020 p. 1 
 
 

 
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. 

 
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 

 

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 

https://drive.google.com/file/d/1jTck2Gj7LyusxPW5vLTSs0sWsrVg5c_n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14AkIJbQ7L0Gjq5fubpZRbTcBmDIe-cQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/181GcVcRe-BhpnFa2Ge5bF-K2cw8lF5eb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5G7kccqWguSfJNZjWMUelPs2tbBDdM1/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/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
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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. 

 
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. 47012 de 31 de março de 2020  
DOERJ de 01/04/2020 p. 3 

 

Altera redação do art. 1o do decreto 46.983 de 
20 de março de 2020 para incluir o inciso VIII que 
determina a paralisação integral da circulação de 
trens na operação da extensão Guapimirim e 
fechamento de todas as estações no trecho entre 
as estações de Saracuruna e Guapimirim. 

 
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. 

https://drive.google.com/file/d/1i7TkA1-rwN8ocOS0ePgIUi10xX6OoU6W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BO566DDfY2t8XUfJwgm0pNyMm3COPxEK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Y1jLfPlUFxYUxyh49FdPAOOh-RIN04J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10T39sEqjFZ2FaMJDDqw3OvFdMjMO1VuT/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
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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, 
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. 47068 de 11 de maio de 2020  

DOERJ de 11/05/2020 p. 1 
(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. 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. 

https://drive.google.com/open?id=1FGxiSODjr7GwwB9e9rt7L-nH8kVQ9Nio
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/1_35TRSfvIhV_C-eZI4-ET8-5_qAsO5cV/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
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DECRETO N. 47087 de 19 de maio de 2020  

DOERJ de 20/05/2020 p. 1 
 

 
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. 

 
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. 

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. 

ATO NORMATIVO EMENTA 
 

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 

https://drive.google.com/file/d/1CRbHFBKtUDBXRUqvTwMsDVLc6HPDWBIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CRbHFBKtUDBXRUqvTwMsDVLc6HPDWBIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-wqDUw1MBzr_ornUTI0HI9mrlDobp8Y9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UObOldYDyuUmNFo7PBxTKpm9PQaUAwP0/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
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regularidade fiscal em razão da pandemia 
decorrente  do Covid-19 (Coronavírus) e dá 
outras providências. 

  
  
 
 

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 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 

 

 
Estabelece a validade das certidões de 
regularidade fiscal durante a vigência do decreto 
nº 47.027, de 13 de abril de 2020 

 
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. 1996  

de 13 de março de 2020  
DOERJ de 16/03/2020 p. 36 

 
Suspensão de procedimentos cirúrgicos eletivos 
nos hospitais gerais públicos e universitários 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 

https://drive.google.com/open?id=1cxRzxNPljVXQe8eNzBTRf6MxYp6aR46T
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/1y9W1MEf9dGEboQxitx2fzs5rXHLqdAv-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/157JU11BDXiMejjQLBC9_lNq1HnAZFs4S/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
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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. 2010  

de 20 de março de 2020  
DOERJ de 20/03/2020 p. 3 

(Edição especial) 
 

 
Dispõe acerca dos atendimentos presenciais da 
superintendência de perícias médicas central e 
saúde ocupacional e dá outras providências. 

 
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. 

   
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. 2030 

de 09 de abril de 2020  
DOERJ de 13/04/2020 p. 2 

 

Dispõe acerca do centro de operações de 
emergência para enfrentamento das novas 
etapas da pandemia pelo Coronavirus (Covid-
19). 

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/14tBX6obJ10LBdvWcqpy7G9wgLEoUJvJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IexWQZBKWShm9o7TOC4bSlj8Msp-pNoh/view?usp=sharing
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/14ogRUsSts_Xo34JRMGkQar6-pGUvZoUQ/view?usp=sharing
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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. 

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/1MMPbzsP7E6d_PLSVMgiPw1v9keU29MKZ/view?usp=sharing
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 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 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 
DETRO/RJ, em razão da pandemia decorrente 
do Covid-19 (Coronavírus), 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. 

https://drive.google.com/file/d/1LnqH7_J_M-2dLnhEH4R-mDV98DaoIIdp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bc5jsWBCzDwzmdDz3suzF1N-Blga9GQa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12eejhSmkUlsiFMoDnXcjkq4JmTag6Yht/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


 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

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/1GGYg0jt7V50DLvriB2AbiYp-WDDIVc01/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-GHZlkjgrkeTZBOqnu7KOm25jL0MGf0_/view?usp=sharing


 

LEGISLAÇÃO 

FEDERAL 
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

EMENDA CONSTITUCIONAL 106  
DOU de 08/05/2020 

 

Institui regime extraordinário fiscal, financeiro e 
de contratações para enfrentamento de 
calamidade pública nacional decorrente de 
pandemia. 

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. 13.995 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. 

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://portal.in.gov.br/web/dou/-/emenda-constitucional-n-106-255941715
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/L13995.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp173.htm
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

MEDIDA PROVISÓRIA N. 926  
de 20 de março de 2020  

DOU de 20/03/2020 
 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para dispor sobre procedimentos para aquisição 
de bens, serviços e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do 
Coronavírus. 

 
 

MEDIDA PROVISÓRIA N. 927  
de 22 de março de 2020  

DOU de 22/03/2020 
 

Dispõe sobre as medidas trabalhistas para 
enfrentamento do estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 
de março de 2020, e da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente 
do Coronavírus (Covid-19), e dá outras 
providências. 

 
 

MEDIDA PROVISÓRIA N. 928  
de 23 de março de 2020  

DOU de 23/03/2020 
 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020,que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do 
Coronavírus responsável pelo surto de 2019, e 
revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de 
22 de março de 2020. 

 
 

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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm
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
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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. 

 
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. 

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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.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/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
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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. 

  
  
 

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. 

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
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


 48 

 

 

 

 

 

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. 
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ATO NORMATIVO EMENTA 
 

PORTARIA CCV N. 125  
de 19 de março de 2020  

DOU de 19/03/2020 
 

Dispõe sobre a restrição excepcional e 
temporária de entrada no País de estrangeiros 
oriundos dos países que relaciona, conforme 
recomendação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - Anvisa. 

 
PORTARIA CCV N. 126  
de 19 de março de 2020  

DOU de 19/03/2020 
 

Dispõe sobre a restrição excepcional e 
temporária de entrada no País de estrangeiros 
provenientes dos países que relaciona, conforme 
recomendação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - Anvisa. 

 
PORTARIA CCV N. 255  
de 22 de maio de 2020  

DOU de 22/05/2020 
 

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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/prt125-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/prt126-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-255-20-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
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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 

 

 

 

 

 

 

 
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). 

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://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/prt454-20-ms.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
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