
Nº Ato Normativo Conteúdo Link

1
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 878,
DE 24 DE MARÇO DE 2020

Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição
de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à
pandemia de coronavírus (COVID-19).

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-
normativa-n-878-de-24-de-marco-de-2020-
249621270

2
PORTARIA Nº 337, DE 24 DE
MARÇO DE 2020

Dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-
19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-
337-de-24-de-marco-de-2020-249619485

3
PORTARIA Nº 54, DE 1º DE ABRIL
DE 2020

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Ministério da
Cidadania, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 115, de 20
de março de 2017, do então Ministério do Desenvolvimento Social e com
fundamento no Decreto nº 9.674, de 02 de janeiro de 2019, e
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19)

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-
54-de-1-de-abril-de-2020-250849730

4
PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 2
DE ABRIL DE 2020

Dispõe acerca da utilização de recursos do Cofinanciamento Federal no
atendimento às demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus
(Covid-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-
conjunta-n-1-de-2-de-abril-de-2020-251067584

Considerando a Situação de Emergência, em face da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), as normativas,
registradas, a seguir, têm como foco as principais medidas de combate e proteção no âmbito da política de Assistência Social. 

LEGISLAÇÃO FEDERAL



5
LEI Nº 13.982, DE 2 DE ABRIL DE
2020

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre
parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade
social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC),
e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas
durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-
13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958

6
PORTARIA Nº 349, DE 3 DE ABRIL
DE 2020

Regulamenta, em caráter excepcional e temporário, medidas de
enfrentamento e prevenção à infecção e propagação do Coronavírus (COVID-
19), no âmbit do Ministério da Cidadania.

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-
conjunta-n-1-de-2-de-abril-de-2020-251067584

7
RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 DE ABRIL
DE 2020

Altera o artigo 13 da Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, que
define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou
organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social.

http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-4-
de-2-de-abril-de-2020-251067904

10
PORTARIA Nº 58, DE 15 DE ABRIL
DE 2020

Aprova a Nota Técnica nº 20/2020, que trazorientações gerais acerca da
regulamentação, gestão e oferta de benefícios eventuais no contexto de
enfrentamento aos impactos da pandemia da COVID-19, causada pelo novo
coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-58-
de-15-de-abril-de-2020-252722843

8
Regulamenta os procedimentos de que trata o Decreto nº 10.316/2020, a
respeito do Auxílio Emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril
de 2020.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-
351-de-7-de-abril-de-2020-251562808

9

Regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que estabelece medidas
excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus ( covid-19 ).

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-
10.316-de-7-de-abril-de-2020-251562799

PORTARIA Nº 351, DE 7 DE ABRIL
DE 2020

DECRETO Nº 10.316, DE 7 DE
ABRIL DE 2020



11 RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 1

Dispõe sobre cuidados a crianças e adolescentes com medida protetiva de
acolhimento , no contexto de transmissão comunitária do novo
Coronavírus (Covid-19), em todo território nacional e dá outras
providências.

http://www.in.gov.br/web/dou/-/recomendacao-
conjunta-n-1-de-16-de-abril-de-2020-253004251

13
PORTARIA Nº 65, DE 6 DE MAIO
DE 2020

Aprova orientações e recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do
Sistema Único de Assistência Social dos estados, municípios e Distrito
Federal quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento de pessoas
idosas ou com deficiência no contexto de emergência em saúde pública
decorrente do novo Coronavírus, COVID-19.

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-65-
de-6-de-maio-de-2020-255614645

14
PORTARIA Nº 69, DE 14 DE MAIO
DE 2020

Aprova recomendações gerais para a garantia de proteção social à
população em situação de rua, inclusive imigrantes, no contexto da
pandemia do novo Coronavírus, Covid-19.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-69-
de-14-de-maio-de-2020-257197675

12

Dispõe acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal - Cadastro Único, disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 
de junho de 2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em
estado de calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidos
pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal ou Federal,
inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020,
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-
368-de-29-de-abril-de-2020-254678819

15

Altera a Portaria nº 335, de 20 de março de 2020, para acrescentar medidas
emergenciais na gestão do Programa Bolsa Família, criado pela Lei nº
10.836, de 9 de janeiro de 2004, e do Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal, regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de 
junho de 2007, em decorrência da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-
387-de-15-de-maio-de-2020-257198066

PORTARIA Nº 369, DE 29 DE
ABRIL DE 2020

PORTARIA Nº 387, DE 15 DE
MAIO DE 2020



16
PORTARIA Nº 86, DE 1º DE
JUNHO DE 2020

Aprova recomendações gerais para o atendimento às mulheres em situação
de violência doméstica e familiar na rede socioassistencial do Sistema Único
de Assistência Social - SUAS no contexto da Pandemia do novo Coronavírus,
Covid-19.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-
86-de-1-de-junho-de-2020-259638376

19
PORTARIA Nº 100, DE 14 DE
JULHO DE 2020

Aprova as recomendações para o funcionamento da rede socioassistencial
de Proteção Social Básica - PSB e de Proteção Social Especial - PSE de Média
Complexidade do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, de modo a
assegurar a manutenção da oferta do atendimento à população nos
diferentes cenários epidemiológicos da pandemia causada pelo novo
Coronavírus - COVID-19.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-
100-de-14-de-julho-de-2020-267031342

21
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 891,
DE 21 DE JULHO DE 2020

Altera a Resolução Normativa nº 878/2020, que trata de medidas para
preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia
elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de
coronavírus (COVID-19) e a Resolução Normativa nº 414/2010, que trata
das condições gerais de fornecimento.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-
normativa-n-891-de-21-de-julho-de-2020-
268682234

17
Altera o Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, para definir a base do
Cadastro Único a ser utilizada para pagamento do auxílio emergencial
estabelecido pelo art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.

https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=
DEC&numero=10398&ano=2020&ato=afdo3a65
EMZpWTc99

18
Altera o Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, para prorrogar o período
de pagamento do auxílio emergencial de que trata a Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020.

DECRETO Nº 10.398 DE 16 DE
JUNHO DE 2020

DECRETO Nº 10.412, DE 30 DE
JUNHO DE 2020

Prorroga a suspensão de procedimentos operacionais e de gestão do
Programa Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal, em decorrência da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, assim como determina a retomada das atividades
que indica.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-
10.412-de-30-de-junho-de-2020-264424956

LEGISLAÇÃO ESTADUAL

20
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-
443-de-17-de-julho-de-2020-267511970

PORTARIA Nº 443, DE 17 DE
JULHO DE 2020



1
LEI Nº 8848 DE 27 DE MAIO DE
2020

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.

https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArqui
vo.php?C=MTA5ODk%2C

2
LEI Nº 8857 DE 03 DE JUNHO
DE  2020

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

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conte
udoonline/mostra_edicao.php?k=4F998BB1-
227D6-4BA7-BEE0-312BD259FB341

1
DECRETO RIO Nº 47.263 DE 17 DE 
MARÇO DE 2020

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

http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/p
df/4476#/p:3/e:4476?find=DECRETO%20RIO%20
N%C2%BA%2047263

2
DECRETO RIO Nº 47296 DE 24 DE
MARÇO DE 2020

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.

http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/61
124DECRETO%2047296_2020.pdf

3
DECRETO RIO Nº 47336 DE 3 DE
ABRIL DE 2020

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.

http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/p
df/4511#/p:4/e:4511?find=DECRETO%20RIO%20
N%C2%BA%2047336%20DE%203%20DE%20ABR
IL%20DE%202020

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL



4
RESOLUÇÃO SMASDH Nº
03/2020, DE 20 DE MARÇO DE
2020

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.

http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/p
df/4483#/p:38/e:4483?find=Resolu%C3%A7%C3
%A3o%20SMASDH

5 RESOLUÇÃO Nº 15/2020

Regulamenta a forma de trabalho do Conselho Municipal de Assistência
Social, enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública e mobilidade
reduzida no Município do Rio de Janeiro em decorrência da pandemia
causada pelo novo Coronavírus - Covid-19.

http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/p
df/4538/#/p:18/e:4538

6
RESOLUÇÃO SMASDH Nº
04/2020, DE 30 DE ABRIL DE
2020

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.

http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/p
df/4555#/p:26/e:4555?find=resolu%C3%A7%C3
%A3o%20smasdh%20n%C2%BA%2004/2020%2
0de%2030%20de%20abril%20de%202020

7
RESOLUÇÃO SMASDH Nº
04/2020, DE 30 DE ABRIL DE
2020

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://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/
pdf/4563#/p:20/e:4563?find=RESOLU%C3%87%
C3%83O%20SMASDH%20N%C2%BA%2004/2020
,%20DE%2030%20DE%20ABRIL%20DE%202020

8
RESOLUÇÃO CMAS RIO Nº
24/2020

Dispõe sobre Relatório a ser encaminhado pelas unidades da SMASDH e
entidades da Assistência Social da cidade do Rio de Janeiro, apresentando as
ações tomadas dos serviços ofertados no período de pandemia, conforme o
art. 9º da Resolução CMAS 14/2020. 

http://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edico
es/imprimir_materia/658629/4581

9
RESOLUÇÃO SMASDH Nº 05, DE
29 DE JUNHO DE 2020

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

http://doweb.rio.rj.gov.br/apifront/portal/edico
es/imprimir_materia/664229/4618

10
CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS RIO
RESOLUÇÃO Nº 32/2020

Aprova Plano de Ação de operacionalização dos repasses financeiros
emergenciais de recursos federais para a execução de ações
socioassistenciais e estruturação da rede SUAS devido à situação de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do
novo coronavírus, (Covid-19).

https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/
pdf/4634#/p:63/e:4634?find=CONSELHO%20MU
NICIPAL%20DE%20ASSIST%C3%8ANCIA%20SOCI
AL%20-
%20CMAS%20RIO%20RESOLU%C3%87%C3%83O
%20N%C2%BA%2032/2020



11
CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS RIO
RESOLUÇÃO Nº 33/2020

Reconhece a necessidade de repasse da segunda parcela emergencial de
recursos financeiros federais, para a execução de ações socioassistenciais e
estruturação da Rede SUAS para aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), na forma do inciso I do art. 5º da Portaria nº 63, de 2020

https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/
pdf/4634#/p:63/e:4634?find=CONSELHO%20MU
NICIPAL%20DE%20ASSIST%C3%8ANCIA%20SOCI
AL%20-
%20CMAS%20RIO%20RESOLU%C3%87%C3%83O
%20N%C2%BA%2032/2020


