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CORONAVÍRUS (COVID-19) 
PRINCIPAIS MEDIDAS GOVERNAMENTAIS 

  
Última atualização: 16/10/2020 

  
  

Informações iniciais: 

  
§ Este é um informativo de Pabst & Hadlich Advogados Associados (OAB/SC 

497/2000) destinado a seus clientes; 

§ São aqui divulgadas as principais medidas governamentais com importância 

jurídica para nossos clientes; 

§ O informativo poderá será atualizado à medida em que surgirem novidades 

relevantes; 

§ Não serão contempladas medidas que foram anunciadas, mas que ainda dependam 

de norma/ato para implementação; 

§ Recomenda-se a verificação dos atos em sua íntegra. As informações não exaurem 

os temas nem dispensam orientações específicas para cada caso concreto; 

§ Continuamos atendendo, agora em sistema de home office; para contato, por favor 

ligue (47) 3329-0333, ou para demais números de contato já utilizados. 

  

ADMINISTRATIVO E CÍVEL 
Inclui circulação de bens/pessoas e funcionamento de empresas/entidades privadas. 

 
FEDERAL 

 
Data Medida Norma/ato 

18/06/20 Aprova inúmeras medidas a serem observadas pelas organizações, 
para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da 
COVID-19 nos ambientes de trabalho. 

Portaria conjunta 
nº 20 

10/06/20 Institui normas de caráter transitório para regulação de relações 
jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus 
(covid-19). Dentre as diretrizes estabelecidas nesta Lei, foram 
regulamentadas questões relativas à prescrição e decadência, 
assembleias gerais de pessoas jurídicas, direito de arrependimento 
previsto no Código de Defesa do Consumidor, usucapião, assembleias 
condominiais e mandatos de síndicos, além do regime concorrencial. 

Lei nº 14.010 

08/05/20 Dispõe sobre as importações de ventiladores pulmonares, monitores 
de sinais vitais, bombas de infusão, equipamentos de oximetria e 
capnógrafos, usados, dispensando tais importações do procedimento 

Portaria SECEX nº 
25 
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disposto no art. 41 da Portaria SECEX nº 23/2011. A dispensa vigorará 
período de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavirus (2019-nCoV). 

07/05/20 Altera o Decreto nº 10.282, para incluir no art. 3º novas atividades 
públicas e privadas reconhecidas como essenciais. 

Decreto nº 10.342 

29/04/20 Prorroga a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), para o dia 03/05/2021. 

MP nº 959 

28/04/20 Altera o Decreto nº 10.282, para incluir no art. 3º novas atividades 
públicas e privadas reconhecidas como essenciais. 

Decreto nº 10.329 

23/04/20 Proíbe a exportação dos seguintes produtos médicos, hospitalares e 
de higiene, essenciais ao combate à epidemia de coronavírus no 
Brasil: 
 
- equipamentos de proteção individual de uso na área de saúde, tais 
como luva látex, luva nitrílica, avental impermeável, óculos de 
proteção, gorro, máscara cirúrgica, protetor facial; 

 
- ventilador pulmonar mecânico e circuitos; 
 
- camas hospitalares; 
 
- monitores multiparâmetro. 

Lei nº 13.993 

15/04/20 Altera a Lei nº 13.979/2020, facultando a utilização do sistema de 
registro de preços na hipótese de dispensa de licitação, e determina a 
suspensão do prazo prescricional para aplicação de sanções 
administrativas, dentre outras providências. 

MP 951/20 

24/03/20 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) 

Resolução 
normativa 878, da 
ANEEL. 

22/03/20 Dispõe sobre a suspensão ou redução do atendimento presencial ao 
público, bem como a suspensão do funcionamento das serventias 
extrajudiciais a cargo dos notários, registradores e responsáveis 
interinos pelo expediente, como medidas preventivas para a redução 
dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da 
COVID-19, e regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos 
notariais e de registro. 

Provimento nº 91, 
da Corregedoria 
Nacional de 
Justiça. 

20/03/20 Define os serviços públicos e as atividades essenciais. Veda a restrição 
de circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de 
atividades essenciais. 

Decreto nº 
10.282/20 

20/03/20 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. 

MP nº 926/20 

19/03/20 Estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão 
Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços 
judiciários, bem como suspende, em âmbito nacional, os prazos 
judiciais (até 30/04), com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo 
Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período 
emergencial. 

Resolução nº 
313/2020, do 
Conselho Nacional 
de Justiça. 
  

06/02/20 Define alguns conceitos e dispõe sobre medidas que poderão ser 
adotadas pelas autoridades para o enfrentamento da pandemia 
decorrente do novo coronavírus. 

Lei nº 13.979 
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ESTADUAL (SC) 
 

Data Medida Norma/ato 

14/10/20 Prorroga, até 31/12/2020, o prazo de estado de calamidade pública 
declarado por meio do Decreto nº 562/2020, para fins de 
enfrentamento da COVID-19, no Estado de Santa Catarina. 

Decreto nº 890 

1º/10/20 Altera dispositivos da Portaria SES nº. 592/2020, que estabelece os 
critérios de funcionamento das atividades de interesse regional e local, 
bem como medidas de enfrentamento da COVID-19, para, conforme 
os níveis de risco de transmissão das regiões, autorizar, mediante o 
cumprimento de determinações constantes da portaria: 
 

• Risco potencial grave: atividades extracurriculares e de 
reforço pedagógico nas unidades de ensino das redes 
públicas e privadas de ensino municipal e estadual; 
 

• Risco potencial alto: aulas presenciais e atividades 
extracurriculares nas unidades das redes públicas e privadas 
de ensino municipal e estadual; e 
 

• Risco potencial moderado: aulas presenciais, atividades 
extracurriculares, bem como jogos coletivos recreativos, nas 
unidades das redes públicas e privadas de ensino municipal 
e estadual. 

Portaria SES nº 769 

24/09/20 Autoriza e estabelece critérios para o funcionamento monitorado de 
casas noturnas, boates, pubs, casas de shows e afins, no Estado de 
Santa Catarina, nas regiões com risco potencial moderado para 
disseminação da COVID-19, restringindo a lotação em 50% do público 
autorizado pelo Corpo de Bombeiros, condicionado ao cumprimento 
de diversas diretrizes constantes da Portaria, permanecendo proibido 
o retorno de tais atividades nas regiões de risco potencial alto, grave 
e gravíssimo. 

Portaria SES nº. 
744 

24/09/20 Altera, acrescenta e revoga dispositivos das seguintes Portarias:  
 

• Portaria nº 180/2020 da SES: autoriza de forma irrestrita a 
entrada de pessoas em estabelecimentos que comercializam 
medicamentos e gêneros alimentícios (mercados, 
supermercados e farmácias), sem prejuízo do cumprimento 
das medidas sanitárias em vigor. 
 

• Portaria nº 189/2020, do GAB/SES: estabelece novos 
critérios para a capacidade de operação das atividades 
industriais, considerando a avaliação do risco potencial para 
disseminação da COVID-19 de cada região. 

 
• Portaria nº 244/2020, da SES: estabelece novos critérios de 

ocupação de hotéis, pousadas, albergues e afins, 
considerando a avaliação do risco potencial para 
disseminação da COVID-19. 

 
• Portaria nº 257/2020, da SES: estabelece novos critérios 

para o acesso simultâneo de pessoas nas dependências dos 
shoppings, centros comerciais e galerias, considerando a 
avaliação do risco potencial para disseminação da COVID-19, 
revogando, ainda, o art. 16 da portaria em questão, 
restringia o horário de funcionamento das lojas e praças de 
alimentação. 

Portaria SES nº 
743/20 

24/09/20 Autoriza a retomada, de forma monitorada, das atividades de 
bibliotecas no Estado de Santa Catarina, considerando a avaliação do 
risco potencial para disseminação da COVID-19 de cada região, 
mediante o cumprimento de diversas diretrizes constantes da Portaria. 

Portaria SES nº 
738/20 
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24/09/20 Autoriza a retomada, gradual e monitorada, do funcionamento de 
cinemas e teatros no Estado de Santa Catarina, considerando a 
avaliação do risco potencial para disseminação da COVID-19 de cada 
região, mediante o cumprimento de diversas diretrizes constantes da 
Portaria. 

Portaria SES nº 
737/20 

28/08/20 Altera dispositivos da Portaria nº 592/2020 para suspender as aulas 
presenciais na rede pública e privada de ensino, sem prejuízo do 
cumprimento do calendário letivo. Também autoriza e regulamenta as 
atividades dos bares, restaurantes, academias de ginástica, shoppings 
centers, supermercados, hotéis, transporte coletivo urbano municipal, 
táxis e por aplicativos, eventos esportivos, eventos públicos na 
modalidade drive-in, serviços delivery, agências bancárias, lotéricas e 
cooperativas de crédito, profissionais autônomos ou liberais da saúde, 
construção civil, aulas práticas nas modalidades de ensino superior, 
pós-graduação e aulas teóricas no DETRAN e centros de formação de 
condutores. 

Portaria SES nº 
658/20 

28/08/20 Dispõe sobre a divulgação de boletins epidemiológicos diários e de 
relatórios de gastos relacionados à pandemia, no âmbito do Estado de 
Santa Catarina. 

Lei nº 17.990 

19/08/20 Prorroga, até 12 de outubro, a suspensão das aulas presenciais nas 
unidades das redes pública e privada de ensino, municipal, estadual e 
federal, relacionadas à educação infantil, ensino fundamental, ensino 
médio, educação de jovens e adultos (EJA) e ensino profissional, em 
todos os níveis e modalidades, sem prejuízo do cumprimento do 
calendário letivo. 

Portaria Conjunta 
SES/SED nº 612 

17/08/20 Estabelece critérios de funcionamento das atividades de interesse 
regional e local, bem como as medidas de enfrentamento da COVID-
19, de acordo com os níveis de risco de Avaliação Risco Potencial 
Regional das regiões de saúde. 

Portaria SES nº 592 

31/07/20 Reconhece os serviços de alimentação, tais como restaurantes, 
lanchonetes, padarias e similares como essenciais para a população, 
ainda que em estado de calamidade, emergência, epidemia ou 
pandemia. 

Lei nº 17.974 

06/07/20 Autoriza a realização de eventos públicos na modalidade drive in 
(permanência dentro dos veículos durante toda sessão, com 
permissão de saída, somente, para uso do sanitário), de cinema, 
shows, apresentações teatrais e musicais, cujas regras de 
funcionamento consistem em uso obrigatório de máscara, por parte 
dos organizadores, trabalhadores e público, limitação de pessoal e 
distanciamento de 1,5m entre as pessoas, disponibilização de 
lavatórios com dispensador de sabonete líquido e papel toalha ou 
dispensador de álcool 70%, higienização dos ambientes com 
frequência compatível ao uso, disponibilização de água potável aos 
trabalhadores, dando preferência aos bebedouros que não possuem 
jato inclinado, entre outras medidas. 

Portaria SES nº 465 

03/07/20 Institui o Programa de Descentralização e Regionalização das Ações 
de Combate à COVID-19, que consiste em um conjunto de 
ferramentas digitais de análise de dados e de mecanismos jurídicos, 
para a tomada de decisão no sentido de flexibilizar ou restringir as 
atividades sociais e econômicas, de forma gradual, progressiva e 
regionalizada, embasada em critérios e dados epidemiológicos, a 
partir de um monitoramento constante da situação pandêmica 
regional, criando subsídios à decisão para o enfrentamento ao 
coronavírus (COVID-19), considerando as Regiões de Saúde do Estado 
de Santa Catarina. 

Portaria SES nº 464 

29/06/20 Estabelece medidas de prevenção para as atividades de aulas práticas 
de cursos técnicos, com exceção dos cursos técnicos das escolas da 
rede estadual de ensino, quais sejam, limitar a capacidade de acesso 
de pessoas em 50% da determinada pelo Corpo de Bombeiros, 
disponibilizar, em pontos estratégicos do estabelecimento, álcool 70% 
para higienização das mãos, realizar aferição da temperatura ao 

Portaria SES nº 448 



    PABST & HADLICH 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

 
Rua Amadeu da Luz, 100, 6o andar, Ed. Califórnia Center, CEP 89010-910, Blumenau/SC – Fone: (47) 3329-0333  

E-Mail: phadv@phadv.com.br  - www.phadv.com.br 
Página 5 de 37 

adentrar no estabelecimento, disponibilizar recomendações sobre 
etiqueta de tosse, manter distanciamento de 1,5 metros, entre as 
pessoas, entre outras medidas a serem aplicadas aos estudantes, 
trabalhadores e visitantes. 

29/06/20 Autoriza, no território catarinense, a realização de atividades de 
ensino presencial realizadas em estabelecimentos acadêmicos 
públicos e privados nas modalidades de curso superior e pós-
graduação, a depender do resultado da Matriz de Avaliação de Risco 
Potencial Regional para disseminação da COVID-19, desde que 
seguidos requisitos como manter distanciamento de 1,5 metros entre 
todos os frequentadores do ambiente, aferir a temperatura, por meio 
de termômetro digital infravermelho, de todas as pessoas que 
ingressarem nas dependências e/ou edificações, garantir o ingresso e 
uso permanente de máscara, condicionando a troca a cada 02 (duas) 
horas, estimular etiqueta de tosse e correta higienização das mãos, 
em vários momentos e ao longo da permanência nas dependências do 
estabelecimento acadêmico, manter os ambientes arejados, 
recomendar a troca de roupa, pelos alunos e funcionários, antes do 
retorno às casas, desestimular o uso de elevadores, desativar 
catracas, definir pontos exclusivos de entradas e saídas, realizar 
rodízios entre os ambientes, entre outras medidas a serem aplicadas 
aos estudantes, trabalhadores e visitantes. 

Portaria SES nº 447 

09/06/20 Estabelece orientações sobre o uso do teste rápido para a covid-19 
dos trabalhadores das fábricas, indústrias e empresas públicas e 
privadas, eventuais afastamentos e retomada ao trabalho. 

Portaria SES nº 398 

02/06/20 Divulgada, pela Secretaria de Estado da Saúde, atualização da Nota 
Técnica nº. 34/2020 - DIVS/SUV/SES/SC, que prescreve orientações 
sobre a implementação de medidas de proteção contra a infecção dos 
trabalhadores por coronavírus nas fábricas e indústrias de Santa 
Catarina, mediante o cumprimento de diversas medidas institucionais. 

Nota Técnica 
DIVS/SUV/SES nº 
34/20 (atualizada)  

01/06/20 Altera o Decreto nº 562 e estabelece outras providências, a partir de 
08/06/20. Ficam revogadas as restrições de operação impostas às 
atividades industriais previstas no art. 10 do Decreto nº 562, bem 
como, limitação de entrada, permanência e distanciamento de 
pessoas em estabelecimentos que atendam o público em geral, 
constantes dos parágrafos 4º e 5º, do art. 11, do referido Decreto. 

Decreto nº 630 

12/05/20 Prescreve orientações sobre a implementação de medidas de proteção 
contra a infecção dos trabalhadores por coronavírus nas fábricas e 
indústrias de Santa Catarina, mediante o cumprimento de diversas 
medidas institucionais. 

Nota Técnica 
DIVS/SUV/SES nº 
34/20 
 

04/05/20 Autoriza o Poder Executivo, como forma de enfrentamento aos 
prejuízos decorrentes da pandemia de coronavírus, conceder subsídio 
parcial na taxa de juros remuneratórios de operações de crédito a 
micro e pequenos empreendedores com sede no Estado de Santa 
Catarina, conforme regras constantes da Lei. 

Lei nº 17.935 

30/04/20 Altera a redação dos arts. 8º, 10, 11 e 13 do Decreto nº 562. Decreto nº 587 

27/04/20 Autoriza, a partir de 27/04/20, a realização de atividades físico-
desportivas de forma individual nos ambientes ao ar livre, mediante o 
cumprimento de diversas orientações constantes da portaria. 

Portaria GAB/SES 
nº 275 

27/04/20 Veda o corte de energia elétrica, água, esgoto e gás, até 31/12/20, 
no âmbito do Estado de Santa Catarina. As distribuidoras deverão, 
ainda, postergar os débitos tarifários de todos os consumidores do 
estado de Santa Catarina, referentes aos meses de março e abril de 
2020, cuja cobrança será feita a partir da conta de maio em 12 (doze) 
parcelas iguais e sucessivas, sem juros, multas ou encargos. 

Lei nº 17.933 

27/04/20 Autoriza as atividades industriais em todo o território catarinense, 
mediante o cumprimento o cumprimento de diversas orientações 
constantes da portaria. Revoga, ainda, a Portaria GAB/SES nº 189/20. 

Portaria GAB/SES 
nº 272 
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22/04/20 Autoriza as Polícias Militar e Civil, bem como, Corpo de Bombeiros, a 
agir como autoridade de saúde em todo território catarinense, para 
fiscalização de todas as atividades liberadas sob regime especial. 

Portaria GAB/SES 
nº 266/20 

22/04/20 Autoriza, a partir de 22/04/20, o funcionamento de estabelecimentos 
relacionados à prática regular de exercícios físicos, mediante o 
cumprimento de diversas orientações constantes da portaria. 

Portaria GAB/SES 
nº 258/20 
 

22/04/20 Autoriza o funcionamento interno de shoppings, centros comerciais e 
galerias, mediante o cumprimento de diversas orientações constantes 
da portaria, ficando vedado, no entanto, a abertura de cinemas, 
parques, praças de diversão e similares. 

Portaria GAB/SES 
nº 257/20 
 

22/04/20 Estabelece normativas para o funcionamento de serviços de 
alimentação (restaurantes, bares, cafeterias, pizzarias, casas de chá, 
casas de sucos, lanchonetes, confeitarias e afins), a partir de 
22/04/20, mediante o cumprimento de diversas orientações 
constantes da portaria. 

Portaria GAB/SES 
nº 256/20 

17/04/20 Declara, pelo prazo de 180 dias, estado de calamidade pública em 
todo o território catarinense, e revoga o Decreto nº. 525. Estabelece 
medidas de enfrentamento contra o coronavírus, mantém suspensas 
determinadas atividades, e ratifica os atos praticados com fundamento 
no Decreto nº. 525. 

Decreto nº 562 

16/04/20 Determina que todas as pessoas, ao adentrarem em 
estabelecimentos públicos, privados ou filantrópicos em 
funcionamento no território catarinense, higienizem suas mãos com 
álcool 70% ou preparações antissépticas, e utilizem máscara. 

Portaria GAB/SES 
nº 251 

12/04/20 Autoriza as polícias militar e civil a agir na condição de autoridade de 
saúde em todo o território catarinense, para fiscalização de todos os 
serviços e atividades liberadas a funcionar sob regramento especial. 

Portaria GAB/SES 
nº 245/20 
 

12/04/20 Autoriza a abertura e a realização de atividades de hotéis, pousadas, 
albergues, restaurantes, bares, café, lanchonetes, além do comércio 
de rua em geral, mediante o cumprimento e observação de diversas 
diretrizes constantes da portaria. 

Portaria GAB/SES 
nº 244/20 
 

08/04/20 Estabelece precauções e recomendações gerais a serem seguidas pela 
população em geral, pelas atividades que estão sendo retomadas ou 
que poderão vir a ser, e, ainda, pelos motoristas de táxi e aplicativos. 

Portaria GAB/SES 
nº 235/20 

07/04/20 Autoriza o funcionamento de oficinas mecânicas, comércio e venda de 
automóveis e atividades correlatas, mediante o cumprimento de 
diversas diretrizes constantes da portaria. 

Portaria GAB/SES 
nº 230/20 

07/04/20 Prorroga, pelo prazo de 5 dias, contados a partir de 08/04/20, as 
medidas dispostas no art. 7º, inciso I, do Decreto nº 525/2020. 

Decreto nº 550/20 

05/04/20 Autoriza, em todo o território catarinense, a realização de atividades 
exercidas por profissionais liberais da saúde; de interesse da saúde; 
e de profissionais autônomos em geral. O funcionamento de tais 
atividades, no entanto, fica condicionado ao cumprimento de diversas 
exigências constantes da portaria. 

Portaria GAB/SES 
nº 223/20 

01/04/20 Altera os incisos XII, XIII e XIV do Art. 2º e o inciso II do Art 3º da 
Portaria GAB/SES nº 192 (higienização de máquinas de cartão e caixas 
eletrônicos após cada uso e utilização de máscara facial por 
trabalhadores que atendem o público externo nas operações 
bancárias). 

Portaria GAB/SES 
nº 216/20 

01/04/20 Autoriza, em todo o território catarinense, as atividades vinculadas à 
Construção Civil, bem como, o funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais de materiais de construção em geral. Condiciona, ainda, o 
funcionamento de obras com mais 5 (cinco) trabalhadores ao 
atendimento de diversas exigências. 

Portaria GAB/SES 
nº 214/20 
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30/03/20 Prorroga, pelo prazo de 7 dias, contados a partir de 1º de abril de 
2020, as medidas dispostas no art. 7º, inciso I, do Decreto nº 
525/2020. 

Decreto nº 535/20 

29/03/20 Autoriza o funcionamento de agências bancárias, correspondentes 
bancários, lotéricas e cooperativas de crédito, a partir do dia 
30/03/20, mediante o cumprimento de diversas obrigações. 

Portaria GAB/SES 
nº 192/20 

24/03/20 Prorroga até 31/03/20, a suspensão do expediente e dos prazos 
notariais e registrais, relacionados às serventias extrajudiciais de SC 
(cartórios, ofícios imobiliários, etc.). 

Circular nº. 73 – 
Corregedoria do 
Poder Judiciário de 
SC. 

23/03/20 Dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, 
bem como consolida medidas dispostas na legislação federal e 
estadual. 

Decreto nº 525/20 

23/03/20 Consolida as medidas de caráter temporário para a mitigação dos 
riscos decorrentes da doença causada pelo Coronavírus (Covid-19) no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, inclusive a 
suspensão do expediente e dos prazos processuais, até o dia 
30/04/2020. 

Resolução conjunta 
GP/CGJ N. 5 do 
Poder Judiciário do 
Estado de Santa 
Catarina. 

22/03/20 Estabelece que a operação de atividades industriais somente poderá 
ocorrer mediante redução de, no mínimo, 50% do total de 
trabalhadores das empresas, por turno de trabalho. A redução não se 
aplica às agroindústrias, indústrias de alimentos e indústrias de 
insumos de saúde. Define obrigações a serem seguidas pelas 
indústrias para a manutenção do funcionamento. 

Portaria GAB/SES 
nº 189/20 

21/03/20 Ofício encaminhado pela Procuradoria Geral do Estado de SC para o 
Comando da PM, esclarecendo que (i) o decreto 515 não restringiu o 
funcionamento de empresas no território catarinense, ainda que não 
se trate de produção de bens destinados à cadeia de suprimento dos 
serviços públicos tidos como essenciais; (ii) nas atividades em que 
não houve restrição, a autorização de funcionamento abrange não 
apenas a atividade finalista, mas também os setores administrativos. 

Ofício GAB/PGE nº 
403/20 

19/03/20 Proíbe a circulação e o ingresso, no território de SC, de veículos de 
transporte coletivo, público ou privado, além de veículos de 
fretamento para transporte de pessoas. 

 Decreto nº 521/20 

18/03/20 Suspende, por 7 (sete) dias, o expediente e os prazos notariais e 
registrais, relacionados às serventias extrajudiciais de SC (cartórios, 
ofícios imobiliários, etc.). 

Circular nº 64 – 
Corregedoria do 
Poder Judiciário de 
SC. 

18/03/20 Autoriza em regime de exceção a suspensão de circulação e atividades 
determinadas pelo Decreto nº. 515/20. 

Portaria GAB/SES 
nº 180/20 

 
MUNICIPAL (BLUMENAU) 

 
Data Medida Norma/ato 

18/09/20 Altera, acrescenta e revoga dispositivos no Decreto nº. 12.738/20, 
que consolida as medidas de enfrentamento da COVID-19 em 
Blumenau, para suspender, por 14 dias, contados de 19/09/2020, o 
acesso de público às competições esportivas públicas ou privadas, as 
atividades em cinemas, museus, teatros, casas noturnas e eventos 
que acarretem reunião de público, a concentração e permanência de 
pessoas em espaços públicos, suspendendo, por fim, até 12/10/2020, 

Decreto nº 12.832 
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as aulas presenciais nas redes pública e privada, permanecendo, em 
pleno vigor, as demais medidas restritivas. 

20/08/20 Altera as regras e fluxos para a realização dos testes rápidos da 
COVID-19, no âmbito da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde 
de Blumenau, além de outras providências, indicando como grupos 
para realização dos testes, conforme diretrizes estabelecidas na 
Portaria. 

Portaria Gabsemus 
nº 568/20 

12/08/20 Altera, acrescenta e revoga dispositivos no Decreto nº. 12.738, 
alterando o horário de funcionamento das atividades privadas, 
especialmente nos setores de comércio e alimentação, estabelecendo 
diversas diretrizes que devem ser observadas. 

Decreto nº 12.777 

11/08/20 Altera e acrescenta dispositivos no Decreto nº 12.738, mantendo 
suspensas, até 04 de outubro de 2020, as aulas presenciais em todo 
território blumenauense, e autorizando a prática de atividades 
esportivas coletivas em espaços privados, com restrições. 

Decreto nº 12.773 

07/08/20 Revoga e acrescenta dispositivos no Decreto nº 12.738, 
estabelecendo, de maneira geral:  
 

• Reabertura, com restrições, da rede hoteleira;  
• Permissão de circulação de pessoas idosas e do grupo de 

risco;  
• Alteração dos horários para consumo de alimentos em locais 

de comercialização. 

Decreto nº 12.769 

04/08/20 Altera e acrescenta dispositivos no Decreto nº 12.738, notadamente 
nos artigos 2º e 3º, notadamente circulação e ingressos no território 
blumenauense de veículos de transporte, bem como, atividades de 
comércio e distribuição de serviços de alimentação. 

Decreto nº 12.763 

27/07/20 Altera e acrescenta dispositivos no Decreto nº 12.738, notadamente 
nos artigos 2º, 3º e 5º, que dispõem sobre os períodos e horários a 
serem observados, atividades essenciais e não essenciais, bem como, 
atividades acessórias. 

Decreto nº 12.751 

24/07/20 Acrescenta o Art. 36-A no Decreto nº 12.738, para reconhecer como 
autoridades de saúde os militares e os servidores das polícias militar 
e civil e do corpo de bombeiros militar do estado de Santa Catarina, 
para fins de fiscalização do cumprimento das medidas de 
enfrentamento à pandemia de COVID-19, no âmbito do município de 
Blumenau. 

Decreto nº 12.746 

23/07/20 Altera a alínea "c", do inciso I, e inciso XLII, ambos do art. 2º, bem 
como, o § 1º, do art. 3º, todos do Decreto nº 12.738, que dispõem 
sobre a realização e celebrações e eventos religiosos, serviços de 
hotelaria, bem como, atividades consideradas essenciais e acessórias. 

Decreto nº 12.745 

23/07/20 Altera as alíneas "a" e "e", do inciso II, do art. 2º, bem como, os 
incisos I e XLVI, do § 2º, do art. 3º, todos do Decreto nº 12.738, que 
dispõem sobre as atividades e os serviços não essenciais, espaços de 
uso comum dos condomínios, bem como, atividades essenciais.  

Decreto nº 12.743 

20/07/20 Consolida e estabelece medidas sanitárias de enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente 
da infecção humana pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), no âmbito 
do município de Blumenau, determinando a suspensão de atividades 
consideradas não essenciais pelo prazo de 7/14 dias, ou ainda, por 
período indeterminado, conforme diretrizes constantes do Decreto. 
Além disso, revoga os Decretos nºs. 12.588, 12.612, 12.629, bem 
como, os artigos 2º a 9º do Decreto nº. 12.589. 

Decreto nº 12.738 
 

12/07/20 Estabelece novas medidas de enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional, decorrente da infecção humana 
pelo novo coronavírus, suspendendo, para tanto, até o dia 

Decreto nº 12.724 
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07/09/2020, as aulas presenciais nas unidades das redes pública e 
privada de ensino, municipal, estadual e federal, relacionadas à 
educação infantil, ensino fundamental, nível médio, EJA, técnico e 
ensino superior, suspendendo, por 14 (quatorze) dias, a partir de 
14/07/2020, a circulação de veículos do transporte coletivo urbano 
municipal e intermunicipal de passageiros, com exceção das linhas 
destinadas ao atendimento de profissionais da saúde, a circulação de 
veículos de fretamento para transporte de pessoas, com exceção dos 
autorizados pelo SETERB, a circulação de pessoas idosas ou 
integrantes do grupo de risco, exceto para realização de atividades 
consideradas essenciais, alterando o horário de funcionamento das 
atividades em shopping centers, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, 
bares, tabacarias e similares, bem como estabelecendo diversas 
medidas com o objetivo de incentivar o distanciamento social. 

07/07/20 Altera e acrescenta dispositivos no Decreto nº 12.689/2020, que 
estabelece novas medidas de enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional, decorrente da infecção 
humana pelo novo coronavírus, determinando que os 
estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios (mercados 
e supermercados) limitem a entrada em 40% da capacidade de 
público. Além disso, recomenda-se que o acesso às compras seja 
realizado por apenas 1(uma) pessoa da família, e que o prazo de 
vigência de ofertas de produtos, veiculadas por qualquer meio de 
publicidade e propaganda, seja superior a 1 (um) dia, a fim de se 
evitar a concentração de clientes. 

Decreto nº 12.713 

03/07/20 Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS, nos casos de 
descumprimento do Decreto nº 12.629/2020, que estabelece as 
regras de isolamento social de pessoas sintomáticas ou assintomáticas 
que se encontrem em investigação ou tenham confirmada a 
contaminação pelo novo coronavírus, no âmbito do Município de 
Blumenau, encarregando o servidor público municipal de exercer as 
atividades de fiscalização previstas no mesmo Decreto, no âmbito de 
suas competências, conforme diretrizes constantes na Instrução 
Normativa. 

Instrução 
Normativa nº 
003/20 

03/07/20 Dispõe, sem prejuízo daquelas já estabelecidas e em vigor, novas 
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus, no âmbito do 
Município de Blumenau, suspendendo, por prazo indeterminado, em 
todo o território blumenauense, sob o regime de quarentena, nos 
termos do inciso II do artigo 2° da Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro 
de 2020, a partir de 6 de julho de 2020, as atividades em cinemas, 
teatros, museus, casas noturnas, a realização de eventos, shows e 
espetáculos que acarretam reunião de público, bem como as 
atividades de ensino presencial, realizadas em estabelecimentos 
acadêmicos públicos e privados, nas modalidades de ensino em níveis 
superior e de pós-graduação. 

Decreto nº 12.708 

24/06/20 Estabelece novas medidas de enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19). 

Decreto nº 12.689 

25/05/20 Uniformiza as informações sobre medidas de prevenção da infecção 
pelo novo coronavírus, dirigidas aos serviços de alimentação, comércio 
e indústria de alimento do Município de Blumenau. 

Nota Técnica nº 
001/20 

28/04/20 Acrescenta o parágrafo 2º, no art. 2º do Decreto nº 12.589, 
dispensando o uso obrigatório de máscaras para crianças menores de 
2 anos, bem como, pessoas de qualquer idade com problemas 
respiratórios, que sejam incapazes de removê-la sem assistência. 

Decreto nº 12.631 

13/04/20 Acrescenta o inciso VI, no parágrafo único do artigo 2º do Decreto nº 
12.589, tornando obrigatório o uso de máscaras em logradouros e 
repartições públicas, estabelecimentos que exercem ou realizam 
atividades essenciais, estabelecimentos comerciais, táxis ou 
transporte remunerado de passageiros. 

Decreto nº 12.615 
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PENAL 

 
 

Data Medida Norma/ato 

27/05/20 Revoga a Portaria Interministerial nº 5, de 17/03/2020. 
 

Portaria 
Interministerial nº 
9 

 17/03/20 O descumprimento de medidas determinadas pelo poder 
público/autoridades competentes, tais como isolamento e quarentena, 
poderá caracterizar os crimes de infração de medida sanitária 
preventiva e desobediência, previstos nos art. 268 e art. 330, 
respectivamente, do Código Penal. Obs.: Código Penal - O médico que 
deixar de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é 
compulsória poderá ser enquadrado no crime de omissão de 
notificação de doença, previsto no artigo 269 do Código Penal. 

Portaria 
Interministerial n. 
5 

 

DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE 

 
FEDERAL 

 
Data Medida Norma/ato 

16/09/20 Altera a RDC nº 350/2020, para definir novos critérios e 
procedimentos extraordinários e temporários, para fabricação e 
comercialização de antissépticos e desinfetantes, sem prévia 
autorização da ANVISA, em virtude da emergência de saúde pública 
internacional relacionada ao novo coronavírus. 

Resolução RDC nº 
422 

19/08/20 Promulgação do Parágrafo Único do art. 2º e do art. 6º, anteriormente 
vetados da Lei nº. 13.989/20, que dispõem, respectivamente, sobre 
a validade das receitas médicas apresentadas em suporte digital, 
desde que possuam assinatura eletrônica ou digitalizada do 
profissional que realizou a prescrição, sendo dispensada sua 
apresentação em meio físico, bem como, competências do Conselho 
Federal de Medicina (CFM) para regulamentação da telemedicina após 
o período da crise causada pela pandemia. 

Lei nº 13.989 

13/08/20 Dispõe sobre o retorno dos prazos processuais a partir de 21/08/2020, 
bem como, das atividades presenciais (que serão definidas pelos 
respectivos Conselhos), observando-se as normas sanitárias locais de 
higiene e afastamento social. 

Portaria CFM nº 
120/20 

23/07/20 Estabelece medidas de controle que contenham substâncias 
constantes do Anexo I desta Resolução, quais sejam, Cloroquina, 
Hidroxicloroquina, Ivermectina e Nitazoxanida, isoladas ou em 
associação, em virtude da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional relacionada ao novo coronavírus (SARS-
CoV-2). 

Resolução nº 
405/20 

17/07/20 Altera a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, para dispor 
sobre a obrigatoriedade de notificação ao Ministério da Saúde de todos 
os resultados de testes diagnóstico para SARS-CoV-2 realizados por 

Portaria Ministério 
da Saúde nº 
1.792 
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laboratórios da rede pública, rede privada, universitários e quaisquer 
outros, em todo território nacional, condicionando o prazo de 15 dias 
para que tais laboratórios realizem as adequações necessárias, 
relativas ao uso da Rede Nacional de Dados em Saúde – RNDS, 
conforme diretrizes da própria Portaria. 

21/06/20 Dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19), no âmbito do Conselho Federal de Medicina, bem como 
determina a prorrogação da suspensão nos Conselhos Regionais e 
Federal de Medicina, pelo período de 30 dias, a partir de 21/06/2020 
até 21/07/2020, dos prazos processuais nos PEP's e Sindicâncias, dos 
processos físicos, das audiências, sessões de julgamento e atos 
instrutórios presenciais já designados, ressalvada a prática de tais 
atos por meio eletrônico, do atendimento ao público extermo, exceto 
nos casos de absoluta necessidade e que não puder ser realizado por 
meio eletrônico, condicionando, ainda, que a apreciação do relatório 
da Sindicância, da Interdição Cauteral e seus respectivos recursos, 
poderá ser realizada durante o período de suspensão, nos termos da 
Resolução nº 2275/2020 e demais normas pertinentes. 

Portaria CFM nº 
102/20 

15/06/20 Autoriza a habilitação de leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para 
atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19. 

Portaria Ministério 
da Saúde nº 1.521 

21/05/20 Determina a prorrogação da suspensão, nos Conselhos Regionais e 
Federal de Medicina, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir de 
21/05/2020 até 20/06/2020, dos prazos processuais dos PEPs e 
Sindicâncias (autos físicos), das audiências, sessões de julgamento e 
atos instrutórios presenciais já designados, ressalvada a possibilidade 
da prática de referidos atos por meio eletrônico, do atendimento ao 
público externo, exceto em caso de absoluta necessidade e que não 
puder ser realizado por meio eletrônico. Resolve, também, determinar 
que a apreciação dos relatórios de Sindicância, de Interdição Cautelar 
e seus respectivos recursos, poderá ocorrer nos moldes da Resolução 
nº 2275/2020 (por videoconferência ou outro meio tecnológico) e 
demais normas relacionadas. 

Portaria CFM nº 
091/20 

14/04/20 Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo 
coronavírus, permitindo o exercício da Medicina através de tecnologias 
para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e 
promoção de saúde, ou seja, um médico poderá consultar, 
diagnosticar e prescrever medicamentos à distância, todavia, desde 
que mediante assinatura eletrônica, e não apenas digitalizada. 

Lei 13.989 

09/04/20 Estabelece o procedimento e critérios a serem adotados pelos 
estabelecimentos de saúde públicos e privados que prestam serviços 
aos SUS para o registro obrigatório de internações hospitalares dos 
casos suspeitos e confirmados de COVID-19. A inobservância das 
obrigações contidas na portaria será considerada infração sanitária 
grave ou gravíssima, sujeitando o infrator às penalidades da Lei nº. 
6.437, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. 

Portaria Ministério 
da Saúde nº 758 

20/03/20 Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão 
comunitária do coronavírus (COVID-19). 

Portaria Ministério 
da Saúde n. 454 

19/03/20 Reconhece a possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina 
nas modalidades de teleorientação, telemonitoramento e 
teleinterconsulta. 

Ofício CFM nº 
1.756/20 

11/03/20 Estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Portaria Ministério 
da Saúde nº 356 
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ESTADUAL (SC) 
 

Data Medida Norma/ato 

31/09/20 Autoriza as unidades hospitalares públicas, filantrópicas e privadas, a 
reiniciarem as atividades ambulatoriais de consultas eletivas e exames 
eletivos na sua integralidade, conforme diretrizes da própria Portaria. 

Portaria GAB/SES 
nº 662 

31/08/20 Autoriza as unidades hospitalares públicas, filantrópicas e privadas, a 
reiniciarem o agendamento e a promoverem a realização dos 
procedimentos cirúrgicos eletivos de média e alta complexidade, bem 
como os procedimentos cirúrgicos realizados na modalidade Hospital 
Dia, conforme diretrizes constantes da Portaria. 

Portaria GAB/SES 
nº 659 

25/05/20 Autoriza as Unidades Hospitalares a retomada das atividades dos 
estágios curriculares obrigatórios e ligas acadêmicas nas Unidades da 
SES, a partir do dia 15/06/2020, para os alunos das últimas duas fases 
dos Cursos de Graduação, Pós-graduação e últimos estágios dos 
Cursos Técnicos, condicionando, todavia, ao cumprimento das 
diretrizes estabelecidas na mesma Portaria. 

Portaria GAB/SES 
nº 353 

22/05/20 Altera a Portaria nº 342, para incluir no rol de instituições autorizadas 
a reiniciar o agendamento e realização de procedimentos cirúrgicos 
eletivos de média complexidade, bem como procedimentos cirúrgicos 
realizados na modalidade Hospital Dia, a partir de 25/05/2020, todos 
os Serviços da Rede Estadual, Municipal e os Serviços realizados por 
meio dos Consórcios Públicos Municipais de Saúde. Na mesma 
Portaria, foi revogada a Portaria 227/2020, que esclarece todos os 
procedimentos eletivos ambulatoriais de média e grande 
complexidade no âmbito do SUS. 

Portaria GAB/SES 
nº 344 

22/05/20 Altera a Portaria nº 341, para incluir no rol de instituições autorizadas 
a reiniciar as atividades ambulatoriais, de consulta e exames eletivos, 
a partir de 25/05/2020, todos os Serviços da Rede Estadual, Municipal 
e os Serviços realizados por meio dos Consórcios Públicos Municipais 
de Saúde. Na mesma Portaria, foi revogada a Portaria 227/2020, que 
esclarece todos os procedimentos eletivos ambulatoriais de média e 
grande complexidade no âmbito do SUS. 

Portaria GAB/SES 
nº 343 

20/05/20 Autoriza as Unidades Hospitalares não relacionadas ao enfrentamento 
da COVID-19, bem como, aquelas que possuam capacidade instalada 
e possibilidade de redimensionamento que permita a concomitância 
do serviço, a reiniciar o agendamento e realização de procedimentos 
cirúrgicos eletivos de média complexidade, além daqueles realizados 
na modalidade de Hospital Dia, a partir de 25/05/20, mediante o 
cumprimento de diversas diretrizes constantes da Portaria. 

Portaria GAB/SES 
nº 342 

20/05/20 Autoriza as Unidades Hospitalares a reiniciar as atividades 
ambulatoriais de consultas e exames eletivos, a partir de 25/05/20, 
mediante o cumprimento de diversas diretrizes constantes da 
Portaria. 

Portaria GAB/SES 
nº 341 

20/04/20 Determina que os estabelecimentos de saúde públicos e privados, das 
esferas federal, estadual e municipal, com sede no Estado, informem 
ao Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES), para fins 
de monitoramento, os profissionais de saúde afastados do trabalho 
durante e por causa da pandemia do COVID-19. 

Portaria GAB/SES 
nº 253 

 

17/04/20 Estabelece medidas que podem ser adotadas em decorrência da 
declaração de calamidade pública, sendo elas: 
 

• Realização compulsória de exames médicos, testes 
laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras 
medidas profiláticas e tratamentos médicos específicos; 
estudo ou investigação epidemiológica; exumação, 
necropsia, cremação e manejo de cadáver, e requisição de 

Decreto nº 562 
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bens, serviços e produtos de pessoas naturais e jurídicas, 
hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 
indenização justa; e 

 
• Requisição administrativa, como hipótese de intervenção do 

Estado na propriedade privada, que não poderá exceder à 
duração do estado de calamidade pública (180 dias), 
devendo, porém, garantir ao particular o pagamento 
posterior de indenização com base na chamada “tabela SUS”, 
quando for o caso, e terá as condições e os requisitos 
definidos em atos infralegais da Secretaria de Estado da 
Saúde, envolvendo, especialmente, os hospitais privados, 
independentemente da celebração de contratos 
administrativos, bem como os profissionais da saúde, 
hipótese que não gerará vínculo estatutário nem 
empregatício com a Administração Pública. 

 
Nas hipóteses em que houver recusa à realização dos medidas gerais, 
os órgãos competentes poderão solicitar à Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) a adoção de medidas judiciais cabíveis, com o objetivo 
de atender ao interesse público e evitar o perigo ou risco coletivo, 
ficam investidos como autoridades de saúde os militares e servidores 
da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, 
cabendo-lhes a fiscalização das medidas específicas de enfrentamento 
à epidemia. 
 
Havendo descumprimento das medidas estabelecidas no decreto ou 
em portarias do Secretário de Estado da Saúde, as autoridades 
competentes devem apurar eventual prática de infrações 
administrativas previstas na Lei federal nº 6.437, de 20/08/1977, ou 
na Lei nº 6.320/1983, bem como do crime previsto no Art. 268 do 
Código Penal, que é o de infringir determinação do poder público, 
destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: 
pena – detenção, de um mês a um ano, e multa. 

09/04/20 Determina o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para a inserção de 
dados nos Sistemas em Saúde, relacionada ao coronavírus. 

Portaria GAB/SES 
nº. 239 

08/04/20 Autoriza a exposição à venda e a comercialização de máscaras de 
tecido por estabelecimentos localizados no Estado de Santa Catarina. 
Define, ainda, diversos critérios que devem ser observados para tanto. 

Portaria GAB/SES 
nº 236 

07/04/20 Estabelece que as atividades previstas no art. 1º da Portaria SES nº. 
223/20 são as exercidas no âmbito dos serviços privados e 
conveniados. Esclarece, ainda, que todos os procedimentos eletivos 
ambulatoriais de média e grande complexidade no âmbito do SUS 
continuam suspensos, com exceção dos serviços tempo sensíveis para 
as consultas e exames em oncologia, terapia renal e pré-natal. 

Portaria GAB/SES 
nº 227 

03/04/20 Autoriza a confecção de máscaras de tecido para população em geral 
e define critérios a serem observados para produção.  

Portaria GAB/SES 
nº 224 

 
MUNICIPAL (BLUMENAU) 

 
Data Medida Norma/ato 

20/08/20 Estabelece o fluxo para prescrição e dispensação de Cloroquina 150 
mg, nos termos da Nota Informativa nº 09/2020, do Ministério da 
Saúde, para o tratamento da COVID-19, no âmbito do Município de 
Blumenau, resguardando a autonomia do profissional médico, 
conforme diretrizes estabelecidas na Portaria., 

Portaria Gabsemus 
nº 565/20 
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SOCIETÁRIO 

 
 

Data Medida Norma/ato 

14/03/20 Regulamenta a participação e votação à distância dos sócios e 
acionistas em reuniões e assembleias de sociedades anônimas 
fechadas, limitadas e cooperativas. 

Instrução 
Normativa DREI 
nº 79 

31/03/20 Prorroga o prazo de entrega de informações periódicas das 
companhias abertas, como demonstrações financeiras, formulários 
trimestrais, formulário cadastral, formulário de referência e o informe 
sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa. 
 
Também prorroga o prazo de entrega do relatório produzido pelos 
agentes fiduciários (nos termos do art. 68, § 1º, alínea b, da Lei 
6.404/76) e permite que as assembleias dos fundos de investimento 
regulados pela CVM sejam realizadas de maneira virtual. 
 
Principais prorrogações: 
 
Primeiro formulário de ITR das companhias com exercício findo em 
31.12.19: prorrogado em 45 dias; 
 
Demonstrações financeiras: prorrogado em 2 meses; 
 
Formulário DFP: prorrogado em 2 meses; 
 
Relatório do agente fiduciário: prorrogado em 2 meses; 
 
Formulário cadastral: prorrogado em 2 meses; 
 
Formulário de referência: prorrogado em 2 meses; e 
 
Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa: 
prorrogado em 2 meses. 

Deliberação CVM 
849 

30/03/20 Prorroga o prazo para realização de Assembleia Geral Ordinária das 
sociedades anônimas de capital aberto e fechado, bem como das 
sociedades limitadas, cujo exercício social se encerre entre 31 de 
dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, as quais poderão realizar 
a assembleia geral ordinária no prazo de sete meses, contado do 
término do seu exercício social.  
 
Também prorroga os prazos de gestão ou de atuação dos 
administradores, dos membros do conselho fiscal e de comitês 
estatutários até a realização da assembleia geral ordinária ou até que 
ocorra a reunião do conselho de administração, conforme o caso. 

MP 931/20 

 16/03/20 Suspende o atendimento presencial na sede e nos escritórios regionais 
da JUCESC pelo prazo de 7 (sete) dias. 
 

1) Registros de atos via processo eletrônico continuam sem 
interrupção, entretanto com efetivo reduzido nas análises. 

2) Casos urgentes e excepcionais poderão ser aceitos mediante 
atendimento com hora marcada apenas na sede 
(Florianópolis). 

Portaria JUCESC 
nº 05 
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TRABALHISTA 

 
 

Data Medida Norma/ato 

13/10/20 Prorroga os prazos para celebrar acordos de redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária de 
contrato de trabalho; e para efetuar o pagamento dos benefícios 
emergenciais de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020. 

Prazo para redução proporcional da jornada e salário: o prazo 
máximo para celebrar acordo de redução proporcional da jornada de 
trabalho e de salário de que trata o caput do art. 7º da Lei nº 14.020, 
de 2020, consideradas as prorrogações do Decreto nº 10.422, de 
2020, e do Decreto nº10.470, de 2020, ficam acrescidos de sessenta 
dias, de modo a completar o total de duzentos e quarenta dias, 
limitados à duração do estado de calamidade pública a que se refere 
o art. 1º da Lei nº 14.020, de 2020. 

Prazo para suspensão do contrato: prazo máximo para celebrar 
acordo de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata 
o caput do art. 8º da Lei nº 14.020, de 2020, consideradas as 
prorrogações do Decreto nº 10.422, de 2020, e do Decreto nº10.470, 
de 2020, ficam acrescidos de sessenta dias, de modo a completar o 
total de duzentos e quarenta dias, limitados à duração do estado de 
calamidade pública a que se refere o art. 1º da Lei nº 14.020, de 
2020. 

Prazo para redução proporcional da jornada e salário e 
suspensão do contrato: o prazo máximo para celebrar acordo de 
redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão 
temporária do contrato de trabalho (caso a empresa utilize as duas 
medidas para um mesmo empregado), ainda que em períodos 
sucessivos ou intercalados, de que trata o art. 16 da Lei nº 14.020, 
de 2020,  consideradas as prorrogações do Decreto nº 10.422, de 
2020, e do Decreto nº10.470, de 2020, ficam acrescidos de sessenta 
dias, de modo a completar o total de duzentos e quarenta dias, 
limitados à duração do estado de calamidade pública a que se refere 
o art. 1º da Lei nº 14.020, de 2020. 

Os períodos de redução proporcional de jornada de trabalho e de 
salário e de suspensão temporária de contrato de trabalho utilizados 
até a data de publicação deste Decreto serão computados para fins 
de contagem dos limites máximos resultantes dos acréscimos de 
prazos de que tratam o art. 2º e o art. 3º, o Decreto nº 10.422, de 
2020, e o Decreto nº 10.470, de 2020, limitados à duração do estado 
de calamidade pública a que se refere o art. 1º da Lei nº 14.020, de 
2020. 

A concessão e o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda e do benefício emergencial mensal de que 
tratam, respectivamente, o art. 5º e o art. 18 da Lei nº 14.020, de 
2020, observadas as prorrogações de prazos previstas no Decreto nº 
10.422, de 2020, no Decreto nº 10.470, de 2020, e neste Decreto, 
ficam condicionados às disponibilidades orçamentárias e à duração do 
estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º da Lei nº 
14.020, de 2020. 

O empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos do 
disposto no § 3º do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
formalizado até 1º de abril de 2020 fará jus ao benefício emergencial 

Decreto nº 10.517 
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mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pelo período 
adicional de dois meses, contado da data de encerramento do período 
total de seis meses de que tratam o art. 18 da Lei nº 14.020, de 2020, 
o art. 6º do Decreto nº 10.422,de 2020, e o art. 5º do Decreto 10.470, 
de 2020. 

24/08/20 Prorroga os prazos para celebrar acordos de redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária de 
contrato de trabalho; e para efetuar o pagamento dos benefícios 
emergenciais de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020. 
 
Prazo para redução proporcional da jornada e salário: o prazo 
máximo para celebrar acordo de redução proporcional da jornada de 
trabalho e de salário de que trata o caput do art. 7º da Lei nº 14.020, 
de 2020, fica acrescido de sessenta dias, de modo a completar o total 
de cento e oitenta dias. 
  
Prazo para suspensão do contrato: prazo máximo para celebrar 
acordo de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata 
o caput do art. 8º da Lei nº 14.020, de 2020, fica acrescido de 
sessenta dias, de modo a completar o total de cento e oitenta dias.  
  
Prazo para redução proporcional da jornada e salário e 
suspensão do contrato: o prazo máximo para celebrar acordo de 
redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão 
temporária do contrato de trabalho (caso a empresa utilize as duas 
medidas para um mesmo empregado), ainda que em períodos 
sucessivos ou intercalados, de que trata o art. 16 da Lei nº 14.020, 
de 2020, fica acrescido de sessenta dias, de modo a completar o total 
de cento e oitenta dias. 
  
Os períodos de redução proporcional de jornada de trabalho e de 
salário e de suspensão temporária de contrato de trabalho utilizados 
até a data de publicação deste Decreto serão computados para fins 
de contagem dos limites máximos resultantes dos acréscimos de 
prazos de que tratam o art. 2º e 
o art. 3º e o Decreto nº 10.422, de 2020, limitados à duração do 
estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º da Lei nº 
14.020, de 2020. 
  
A concessão e o pagamento do benefício emergencial de preservação 
do emprego e da renda e do benefício emergencial mensal de que 
tratam, respectivamente, os art. 5º e art. 18 da Lei nº 14.020, de 
2020, observadas as prorrogações de prazo previstas neste Decreto, 
ficam condicionados às disponibilidades orçamentárias. 
  
O empregado com contrato de trabalho intermitente, formalizado até 
a data de publicação da Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 
2020, fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais), pelo período adicional de um mês, contado da data 
de encerramento do período de três meses de que trata o art. 18 da 
Lei nº 14.020 e o art. 6º do Decreto nº 10.422 de 2020. 

Decreto nº 
10.470/20 

14/07/20 Disciplina hipótese de recontratação de empregados 
dispensados rescisão sem justa causa, durante o estado de 
calamidade pública. 
Durante o estado de calamidade pública de que trata o Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não se presumirá 
fraudulenta a rescisão de contrato de trabalho sem justa causa 
seguida de recontratação, dentro dos noventa dias subsequentes à 
data em que formalmente a rescisão se operou, desde que mantidos 
os mesmos termos do contrato rescindido. 
A recontratação de que trata o caput poderá se dar em termos 
diversos do contrato rescindido quando houver previsão em 
instrumento decorrente de negociação coletiva. 

Portaria nº 16.555 
da SEPT 
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14/07/20 Prorroga os prazos para celebrar os acordos de redução proporcional 
de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de 
trabalho e para efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais de 
que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020. 
 
Prazo para redução proporcional da jornada e salário: o prazo 
máximo para celebrar acordo de redução proporcional da jornada de 
trabalho e de salário de que trata o caput do art. 7º da Lei nº 14.020, 
de 2020, fica acrescido de trinta dias, de modo a completar o total de 
cento e vinte dias. 
 
Prazo para suspensão do contrato: prazo máximo para celebrar 
acordo de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata 
o caput do art. 8º da Lei nº 14.020, de 2020, fica acrescido de 
sessenta dias, de modo a completar o total de cento e vinte dias.  
 
Prazo para redução proporcional da jornada e salário e 
suspensão do contrato: o prazo máximo para celebrar acordo de 
redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão 
temporária do contrato de trabalho (caso a empresa utilize as duas 
medidas para um mesmo empregado), ainda que em períodos 
sucessivos ou intercalados, de que trata o art. 16 da Lei nº 14.020, 
de 2020, fica acrescido de trinta dias, de modo a completar o total de 
cento e vinte dias. 
 
A suspensão do contrato de trabalho poderá ser efetuada de forma 
fracionada, em períodos sucessivos ou intercalados, desde que esses 
períodos sejam iguais ou superiores a dez dias e que não seja 
excedido o prazo de cento e vinte dias de que trata o caput. 
 
A concessão e o pagamento do benefício emergencial de preservação 
do emprego e da renda e do benefício emergencial mensal de que 
tratam, respectivamente, os art. 5º e art. 18 da Lei nº 14.020, de 
2020, observadas as prorrogações de prazo previstas neste Decreto, 
ficam condicionados às disponibilidades orçamentárias. 
 
O empregado com contrato de trabalho intermitente, formalizado até 
a data de publicação da Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 
2020, fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais), pelo período adicional de um mês, contado da data 
de encerramento do período de três meses de que trata o art. 18 da 
Lei nº 14.020, de 2020. 

Decreto nº 
10.422/20 

07/07/20 A Lei nº 14.020/20 é resultado da conversão da Medida Provisória 
nº 936/2020, com emendas, e trata do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda, que instituiu: 
 
a) o pagamento do benefício emergencial (BEM); 
b) a redução de jornada de trabalho/salário; e 
c) a suspensão do contrato de trabalho. 
 
Algumas disposições que não estavam na MP 936/2020 foram 
introduzidas e outras, que constavam na Medida Provisória, sofreram 
alterações, conforme disposto adiante: 

Lei nº 14.020 

07/07/20 REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA E SALÁRIO E 
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
 
A redução proporcional de jornada e salário e/ou a suspensão do 
contrato de trabalho pode ser ajustada por setor, departamento, 
envolvendo parte ou a totalidade dos postos de trabalho; 

Lei nº 14.020 

07/07/20 POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS 
 
Os períodos redução proporcional de jornada e salário e/ou a 
suspensão do contrato de trabalho, previstos na MP 936/2020, podem 
ser prorrogados, respeitado o limite temporal do estado de 

Lei nº 14.020 



    PABST & HADLICH 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

 
Rua Amadeu da Luz, 100, 6o andar, Ed. Califórnia Center, CEP 89010-910, Blumenau/SC – Fone: (47) 3329-0333  

E-Mail: phadv@phadv.com.br  - www.phadv.com.br 
Página 18 de 37 

calamidade pública, por ato do Poder Executivo, respeitado o limite 
temporal do estado de calamidade pública 

07/07/20 CONTAGEM DO PRAZO DE ESTABILIDADE DA EMPREGADA 
GESTANTE 
 
O período de estabilidade decorrente da redução proporcional de 
jornada e salário e/ou a suspensão do contrato de trabalho, para a 
empregada gestante, será computado a partir do término da 
estabilidade de 5 meses da data do parto,  prevista na alínea "b" do 
inciso II do caput do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da CF. 

Lei nº 14.020 

07/07/20 OCORRÊNCIA DO PARTO DURANTE O PERÍODO DE REDUÇÃO 
OU SUSPENSÃO 
 
Ocorrido o evento caracterizador do início do benefício de salário-
maternidade: 
 
I - o empregador deverá efetuar a imediata comunicação ao Ministério 
da Economia; 
 
II - a redução proporcional da jornada e do salário e/ou a suspensão 
do contrato, serão interrompidas; e 
 
III - o salário-maternidade será pago à empregada considerando-se 
como remuneração integral ou último salário de contribuição os 
valores a que teria direito sem a aplicação das medidas de redução 
e/ou suspensão previstas nesta Lei. 

Lei nº 14.020 

07/07/20 ESPÉCIE DE ACORDO A SER ADOTADO PARA REDUÇÃO 
PROPORCIONAL DA JORNADA E SALÁRIO E/OU SUSPENSÃO 
DO CONTRATO 
 
A) ACORDO INDIVIDUAL ESCRITO OU ACORDO E/OU CONVENÇÃO 
COLETIVOS, para os empregados: 
 
=> com salário igual ou inferior a R$ 2.090,00, na hipótese de o 
empregador tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta 
superior a R$ 4.800.000,00; 
=> com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00, na hipótese de o 
empregador ter auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00; ou 
 
=> portadores de diploma de nível superior e que percebam salário 
mensal igual ou superior a R$ 12.202,12 (2 vezes o limite máximo 
dos benefícios do RGPS); 
 
=> redução de jornada e salário em percentual de 25% (vinte e cinco 
por cento), independentemente do salário do empregado e do 
faturamento do empregador, no ano de 2019; 
 
=> redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou 
suspensão temporária do contrato de trabalho quando do acordo não 
resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo 
empregado, incluídos neste valor: a) o Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda; b) a ajuda compensatória 
mensal; e c) em caso de redução da jornada, o salário pago pelo 
empregador em razão das horas de trabalho. 
 
=> para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de 
aposentadoria, a implementação das medidas de redução 
proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão 
temporária do contrato de trabalho, por acordo individual escrito, 
somente será admitida quando, além do enquadramento em alguma 
das hipóteses de autorização do acordo individual de trabalho, 
previstas acima, houver o pagamento, pelo empregador, de ajuda 

Lei nº 14.020 
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compensatória mensal, observado o disposto no art. 9º desta lei (Lei 
14.2020/2020) e as seguintes condições: 
 
I - o valor da ajuda compensatória mensal deverá ser, no mínimo, 
equivalente ao valor do benefício que o empregado receberia se não 
houvesse a vedação prevista na alínea “a” do inciso II do § 2º do 
art.6º desta Lei; 
 
II - na hipótese de empresa ter auferido, no ano-calendário de 2019, 
receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 
mil reais), o total pago a título de ajuda compensatória mensal, pelo 
empregador, deverá ser, no mínimo, igual à soma do valor de 30% 
(trinta por cento) do valor do salário do empregado com o valor 
mínimo previsto no item anterior. 
 
B) SOMENTE POR CONVENÇÃO COLETIVA OU ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO para todas as situações não enquadradas em nenhuma 
das hipóteses anteriores. 

07/07/20 ESTABILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
Durante o estado de calamidade pública fica proibida a dispensa sem 
justa causa de empregado(a) pessoa com deficiência. 

Lei nº 14.020 

07/07/20 INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 486, DA CLT 
 
Não se aplica o disposto no art. 486, da CLT (“fato do príncipe”), na 
hipótese de paralisação ou suspensão de atividades empresariais, 
determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal 
para o enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido 
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020. 

Lei nº 14.020 

07/07/20 CANCELAMENTO DE AVISO-PRÉVIO 
 
Empregador e empregado podem, em comum acordo, optar pelo 
cancelamento de aviso-prévio em curso e adotar as medidas do 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 
(redução proporcional da jornada e salário e suspensão do contrato 
de trabalho). 

Lei nº 14.020 

07/07/20 DURAÇÃO DAS MEDIDAS 
 
Os períodos redução proporcional de jornada e salário e/ou a 
suspensão do contrato de trabalho, previstos na MP 936/2020, podem 
ser prorrogados, respeitado o limite temporal do estado de 
calamidade pública, por ato do Poder Executivo, respeitado o limite 
temporal do estado de calamidade pública 

Lei nº 14.020 

07/07/20 VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO  
 
O benefício emergencial mensal previsto nessa lei não pode ser 
acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial, sendo 
garantido o direito ao melhor benefício 

Lei nº 14.020 

07/07/20 POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO 
 
Durante o período de redução proporcional de jornada de trabalho e 
de salário e/ou se suspensão do contrato de trabalho, o empregado 
(segurado) fica autorizado a efetuar recolhimentos previdenciários 
(contribuição facultativa). 

Lei nº 14.020 

07/07/20 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REPACTUAÇÃO OU NOVAÇÃO 
 
Durante a vigência do estado de calamidade pública será garantida a 
opção pela repactuação, com prazo de carência de até 90 dias, à 
escolha do mutuário, das operações de empréstimos, de 

Lei nº 14.020 
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financiamentos, de cartões de crédito e de arrendamento mercantil 
concedidas por instituições financeiras e sociedades de arrendamento 
mercantil e contraídas com o desconto em folha de pagamento ou na 
remuneração, ao empregado que: 
a) sofrer redução proporcional de jornada de trabalho e salário, com 
redução das prestações na mesma proporção; 
b) sofrer suspensão do contrato de trabalho; ou 
b) por meio de laudo médico acompanhado de exame de testagem, 
comprovar a contaminação pelo novo coronavírus. 
Os empregados que forem dispensados até 31.12.2020 e que tenham 
contratado as citadas operações terão direito à novação dessas 
operações para um contrato de empréstimo pessoal, com o mesmo 
saldo devedor anterior e as mesmas condições de taxa de juros, 
encargos remuneratórios e garantias originalmente pactuadas, 
acrescida de carência de até 120 dias. 

05/06/20 Altera o §1º, do Artigo 4º, da Portaria n° 10.486, de modo que não 
terá direito ao BEm o empregado que tiver suspensão de contrato ou 
redução proporcional de jornada e salário, caso seu contrato de 
trabalho não tiver sido celebrado e iniciado até 1° de abril de 2020 e 
informado no e-social ou constante na base do CNIS até 2 de abril de 
2020" (NR). 

Portaria nº 13.699 
SERP 

29/04/20 Em sessão de julgamento realizada no dia 29/04/20, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a eficácia do artigo 29, da 
MP 927/2020, o qual dispunha que: “Os casos de contaminação pelo 
coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto 
mediante comprovação de nexo" 

Julgamento das 
ADIs nºs 6342, 
6344, 6346, 6348, 
6352 e 6354 
 

29/04/20 Em sessão de julgamento realizada no dia 29/04/20, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a eficácia do artigo 31, da 
MP 927/2020, o qual dispunha que: “Durante o período de cento e 
oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida 
Provisória, os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia 
atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes 
irregularidades: 
 
I - falta de registro de empregado, a partir de denúncias; 
 
II - situações de grave e iminente risco, somente para as 
irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da 
situação; 
 
III - ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de 
procedimento fiscal de análise de acidente, somente para as 
irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente; e 

 
IV - trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho 
infantil.” 

Julgamento das 
ADIs nºs 6342, 
6344, 6346, 6348, 
6352 e 6354 
 

24/04/20 Edita normas relativas ao processamento e pagamento do Benefício 
Emergencial (BEm) de que trata a Medida Provisória nº 936, de 1º de 
abril de 2020 e dá outras providências; 

Portaria SEPRT 
10486/2020 
 

24/04/20 Veda a celebração de acordo individual para redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário ou para suspensão temporária do 
contrato de trabalho com empregados que não tenham direito à 
percepção do BEm, nos termos do artigo 4o, da referida Portaria. 

Portaria SEPRT 
10486/2020 
 

24/04/20 Dispõe sobre a forma de cálculo do BEm e no § 8º, do artigo 5o, 
expressamente dispõe que “O empregador é responsável pelo 
pagamento de eventual diferença entre o valor pago pela União e o 
efetivamente devido ao empregado, quando a diferença decorrer de 
ausência ou erro nas informações prestadas pelo empregador que 
constituem as bases do CNIS.” 

Portaria SEPRT 
10486/2020 
 

24/04/20 Dispõe que o BEm não será acumulável com o auxílio emergencial 
previsto no artigo 2° da Lei n°13.982, de 2 de abril de 2020. 

Portaria SEPRT 
10486/2020 
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24/04/20 Relaciona no artigo 9o, as informações que o empregador deve 
repassar ao Ministério da Economia, bem como informa o canal de 
comunicação (https://servicos.mte.gov.br/bem), fixando o prazo de 
10 (dez) dias, contados da data da publicação desta portaria, para 
comunicação dos acordos realizados antes da sua vigência. 

Portaria SEPRT 
10486/2020 
 

24/04/20 Ratifica que o empregador e empregado poderão alterar, a qualquer 
tempo, os termos do acordo pactuado e informado ao Ministério da 
Economia. E, dispõe que havendo alteração, o empregador deverá 
informar os dados do acordo alterado, no mesmo canal de 
comunicação da informação original, no prazo de até 2 (dois) dias 
corridos, contados da nova pactuação. 
 
A ausência de comunicação pelo empregador no prazo no prazo de 
até 2 (dois) dias corridos acarretará a responsabilização do daquele 
pela devolução à União dos valores recebidos a maior pelo 
empregado; ou implicará no dever de pagar ao empregado a diferença 
entre o BEm pago e o devido por força da mudança do acordo. 
 
§ 2º As informações prestadas dentro do intervalo de até 10 (dez) 
dias anteriores às datas de pagamento previstas na forma do §5º não 
serão processadas na parcela do mês corrente, tendo seus efeitos 
aplicados na parcela do mês subsequente. 

Portaria SEPRT 
10486/2020 
 

24/04/20 Especifica os encaminhamentos do Ministério da Economia, após o 
recebimento dos dados do acordo, e informa que o empregado poderá 
acompanhar o andamento do processo de concessão do BEm pelo 
portal Gov.br e também pelo aplicativo da Carteira Digital do 
Trabalho, conforme ato da Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia. 

Portaria SEPRT 
10486/2020 
 

24/04/20 Estipula os prazos de pagamento do BEm (a primeira parcela será 
liberada 30 (trinta) dias após a data de início da redução ou 
suspensão, na hipótese da informação ser prestada no prazo de dez 
dias da celebração do acordo, ou a partir da informação do 
empregador, se a comunicação for efetivada após o prazo e dez dias 
da celebração do acordo, e as demais parcelas serão creditadas a cada 
intervalo de 30 (trinta), dias contados da emissão da parcela anterior.  

Portaria SEPRT 
10486/2020 
 

24/04/20 Dispõe sobre a tramitação de eventual recurso administrativo 
interposto, em face do indeferimento do BEm, assim como sobre o 
restabelecimento de BEm suspenso indevidamente 

Portaria SEPRT 
10486/2020 
 

24/04/20 Dispõe sobre a responsabilidade do empregador, em caso 
de  indeferimento do BEm, ou de seu arquivamento, em razão de 
problemas nas informações prestadas pelo empregador. 

Portaria SEPRT 
10486/2020 
 

24/04/20 Elenca as hipóteses de cessação do pagamento do BEm: 
I - transcurso do prazo pactuado de redução e suspensão informado 
pelo empregador; 
II - retomada da jornada normal de trabalho ou encerramento da 
suspensão do contrato de trabalho antes do prazo pactuado; 
III - pela recusa, por parte do empregado, de atender ao chamado do 
empregador para retomar sua jornada normal de trabalho; 
IV - início de percepção de benefício de prestação continuada do 
Regime Geral da Previdência Social ou de Regime Próprio de 
Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e a pensão por morte; 
V - início de percepção do benefício de seguro desemprego, em 
qualquer de suas modalidades, ou da bolsa qualificação de que trata 
o art. 2° da Lei art. 2º-A da Lei n° 7.998, de 1990. 
VI - posse em cargo público, cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração, emprego público ou mandato eletivo; 
VII - por comprovação da falsidade na prestação de informações 
necessárias à habilitação; 
VIII - por comprovação de fraude visando à percepção indevida do 
BEm; e 
IX - por morte do beneficiário. 

Portaria SEPRT 
10486/2020 
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24/04/20 Dispõe sobre a devolução dos valores recebidos indevidamente pelo 
empregado e da inscrição em dívida ativa da União os créditos 
constituídos em decorrência de BEm pago indevidamente ou além do 
devido. 

Portaria SEPRT 
10486/2020 
 

24/04/20 Estabelece que os acordos informados até a data de entrada em vigor 
desta portaria, que estiverem em desconformidade com suas 
disposições, deverão ser regularizados em até 15 (quinze) dias, se 
necessária alguma informação complementar do empregador. 

Portaria SEPRT 
10486/2020 

 

01/04/20 Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda, que objetiva preservar o emprego e a renda; garantir a 
continuidade das atividades laborais e empresariais; e reduzir o 
impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade 
pública e de emergência de saúde pública. 

MP 936/2020 

01/04/20 Adota como medidas do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda: 
I - o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego 
e da Renda; 
II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e 
III - a suspensão temporária do contrato de trabalho. 

MP 936/2020 

01/04/20 O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, será 
pago nas seguintes hipóteses: 
I - redução proporcional da jornada de trabalho e do salário; e 
II - suspensão temporária do contrato de trabalho.  

MP 936/2020 

01/04/20 Possibilita a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, 
nos exatos percentuais de 25%, 50% e 70%, pelo prazo máximo de 
90 dias, preservando sempre o valor do salário-hora de trabalho. A 
União pagará aos empregados atingidos pela redução, o Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, na ordem de 
25%, 50% e 70%, respectivamente, o qual será calculado sobre o 
valor do seguro desemprego a que o empregado teria direito, se 
dispensado fosse. 

MP 936/2020 

01/04/20 Possibilita a suspensão temporária do contrato de trabalho, pelo prazo 
máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado em até dois períodos 
de trinta dias. 
Para empregados de empresa com receita bruta, no ano-calendário 
de 2019, inferior a R$ 4.800.000,00, a União pagará ao empregado, 
com contrato suspenso, 100% valor do seguro desemprego a que 
teria direito, se dispensado fosse. 
Para empregados de empresa com receita bruta, no ano-calendário 
de 2019, superior a R$ 4.800.000,00, o empregador pagará ao 
empregado ajuda compensatória mensal no valor de trinta por cento 
do valor do seu salário e a União complementará com 70% valor do 
seguro desemprego a que teria direito, se dispensado  fosse. 
Durante o período de suspensão temporária o empregado fará jus a 
todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus 
empregados e ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de 
Previdência Social na qualidade de segurado facultativo. 

MP 936/2020 

01/04/20 A redução proporcional da jornada e do salário e/ou a suspensão do 
contrato podem ser implementadas por meio de acordo individual ou 
de negociação coletiva para os empregados que: 
=> recebam salário igual ou inferior a R$ 3.135,00; (há 
discussão/dúvida substancial sobre a constitucionalidade 
desta  medida); 
=> recebam salários superior a R$ 12.202.12 e tenham diploma de 
nível superior. (há discussão/dúvida substancial sobre a 
constitucionalidade desta  medida); ou 
=> recebam salários entre R$ 3.135,00 e R$ 12.202,12, ou  recebam 
salário superior a R$ 12.202,12, sem diploma  de  curso superior, 
desde que a redução salarial seja de 25% (há discussão/dúvida 
substancial sobre a constitucionalidade desta  medida) 
 

MP 936/2020 
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Para empregados que recebam salários entre R$ 3.135,00 e R$ 
12.202,12, ou  recebam salário superior a R$ 12.202,12, sem diploma  
de  curso superior, a suspensão do  contrato e/ou a redução 
proporcional da jornada e do salário, nos percentuais de 50% e 70%  
somente poderão ser ajustadas por convenção ou acordo coletivo. 

01/04/20 Estabelece garantia provisória no emprego ao empregado que tiver 
jornada de trabalho e salário reduzidos e/ou contrato de trabalho 
suspenso, durante o período da redução e/ou suspensão e pelo 
mesmo prazo, após a cessação das referidas medidas.  
Havendo dispensa do empregado, sem justa causa, durante o período 
de garantia provisória no emprego, o empregador ficará responsável 
pelo pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação 
em vigor, de indenização no valor de: 
I - 50% do salário a que o empregado teria direito no período de 
garantia provisória, na hipótese de redução igual ou superior a 25% 
e inferior a 50%; 
II - 75% do salário a que o empregado teria direito no período de 
garantia provisória, na hipótese de redução igual ou superior a 50% 
e inferior a 70%; ou 
III - 100% do salário a que o empregado teria direito no período de 
garantia provisória, na hipótese de redução em percentual superior a 
70% ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. 

MP 936/2020 

01/04/20 Dispõe que tempo máximo de redução proporcional de jornada e 
salário e/ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda 
que sucessivos, não poderá ser superior a noventa dias. 

MP 936/2020 

01/04/20 Possibilita que o empregado que tenha mais de um vínculo formal de 
emprego receba cumulativamente um Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda para cada emprego com redução 
proporcional de jornada de trabalho e de salário ou com suspensão 
temporária do contrato de trabalho, salvo se for contrato de trabalho 
intermitente, o qual tem regra própria e diferenciada. 

MP 936/2020 

01/04/20 Possibilita que o empregado com contrato de trabalho intermitente, 
formalizado até a data de publicação da MP 936/2020, receba um 
(único) benefício emergencial mensal no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais), pelo período de três meses. 

MP 936/2020 

01/04/20 Dispõe que a redução proporcional de jornada de trabalho e salário 
ou a suspensão temporária do contrato de trabalho não pode afetar a 
garantia do exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das 
atividades essenciais. 

MP 936/2020 

01/04/20 O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 
poderá ser acumulado 
com o pagamento, pelo empregador, por liberalidade deste, de ajuda 
compensatória mensal. 
Essa ajuda compensatória mensal, se concedida: 
=> deverá ter o valor definido em acordo individual pactuado ou em 
negociação coletiva; 
=> terá natureza indenizatória; 
=>não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido 
na fonte ou da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda 
da pessoa física do empregado; 
=> não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e 
dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários; 
=> não integrará a base de cálculo do valor devido FGTS; 

MP 936/2020 

01/04/20 Para atendimento dos requisitos formais previstos no Título VI, da 
CLT, para convocação, deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho poderão 
ser utilizados meios eletrônicos; Os prazos previstos no Título VI, da 
CLT, ficam reduzidos pela metade. 

MP 936/2020 

24/03/20 Revogação do artigo 18, da MP 927/2020, que possibilitava a 
suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses. 

MP 928/2020 
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23/03/20 1) Acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do 
vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais 
instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites 
estabelecidos na Constituição. 

MP 927/2020 

23/03/20  TELETRABALHO 
2) possibilidade de alterar o regime de trabalho presencial para o 
teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância 
e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, 
independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos. 
3) A alteração deve ser notificada ao empregado com antecedência 
de, no mínimo, 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico. 
4) O fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura 
necessária e adequada devem ser previstas em contrato escrito. Se o 
empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a 
infraestrutura necessária e adequada e o empregador não fornecer, o 
período da jornada normal de trabalho será computado como tempo 
de trabalho à disposição do empregador 
5) Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto 
ou trabalho a distância para estagiários e aprendizes. 
6) O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora 
da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à 
disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver 
previsão em acordo individual ou coletivo 

 MP 927/2020 

23/03/20 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS 
7) Comunicação escrita ou por meio eletrônico em até 48 horas. 
8) Período de férias não inferior a 5 dias. 
9) Pode antecipar férias de período não vencido e pode negociar com 
empregado a concessão de férias de períodos futuros. 
10) Empregador pode suspender períodos de férias ou licenças não 
remuneradas de profissionais da área de saúde ou serviços essenciais. 
11) Abono de Férias (1/3) pode ser pago após a concessão das férias 
até a data limite do pagamento do 13° Salário. 
12) Abono pecuniário depende aprovação do empregador. 
13) Pagamento das férias até o quinto dia útil do mês subsequente. 
14) Trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus 
(covid-19) serão priorizados para o gozo de férias, individuais ou 
coletivas. 

MP 927/2020 

23/03/20 FÉRIAS COLETIVAS 
15) Comunicação em 48 horas, desprezando o limite máximo de 
períodos anuais e o limite mínimo. 
16) Dispensa da comunicação ao Ministério da Economia e Sindicatos. 

MP 927/2020 

23/03/20 FERIADOS 
17) Permissão para antecipação do gozo dos feriados não religiosos 
federais, estaduais e municipais, mediante comunicação aos 
empregados, por escrito ou por meio eletrônico, com antecedência 
mínima de 48 horas. 
18) Permitida compensação do saldo em banco de horas. 
19) Feriados religiosos dependerá da concordância do empregado por 
meio acordo individual escrito. 

MP 927/2020 

23/03/20 BANCO DE HORAS 
20) Banco de Horas, via acordo coletivo ou acordo individual, com 
prazo para compensação de até 18 meses, a contar da data de 
encerramento da calamidade pública. 

 MP 927/2020 

23/03/20 SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO 
21) Fica suspensa obrigatoriedade de realização de exames médicos 
ocupacionais, clínicos e complementares, exceto demissionais. 
Tais exames serão realizados no prazo de até 60 dias a contar da data 
de encerramento da calamidade pública. 
22) O médico coordenador do serviço médico ocupacional pode indicar 
a necessidade de realização se entender que a prorrogação representa 
risco ao empregado. 
23) Suspensão da realização de treinamentos obrigatórios periódicos 
ou eventuais, que devem ser realizados no prazo de 90 dias a contar 

 MP 927/2020 
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da data de encerramento da calamidade pública, exceto no se possível 
a realização à distância. 
24) As CIPAs atuais serão mantidas até o encerramento da 
calamidade pública. Suspensão do processo eleitoral em curso. 

23/03/20 SUSPENSÃO DO TRABALHO - QUALIFICAÇÃO (Layoff) 
25) Suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses para 
participação do empregado em Programa de Qualificação Profissional, 
sem a necessidade de CCT/ACT, podendo ser realizado por acordo 
individual com o empregado ou grupo de empregados. Deve ser 
anotado na CTPS. 
26) Concessão de "ajuda compensatória" sem natureza salarial 
durante todo o período, com valor definido através de negociação 
individual (empregador e empregado). 
27) O empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos 
pelo empregador, que não integrarão o contrato de trabalho. 
28) Não haverá concessão da "bolsa-qualificação" prevista na CLT, 
476-A. 

MP 927/2020 

23/03/20 OUTRAS DISPOSIÇÕES 
29) É permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo 
individual escrito, mesmo para as atividades insalubres e para a 
jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso: 
29.1) prorrogar a jornada de trabalho, nos termos do disposto no art. 
61 da CLT. 
29.2.) Adotar escalas entre a 13º e a 24º hora do intervalo 
interjornada. 
30) Compensação das horas decorrentes das medidas acima, no prazo 
de 18 meses do encerramento do estado de calamidade pública 
31) Suspensão por 180 dias dos prazos processuais de defesa e 
recurso originados de autos de infração trabalhista e notificação de 
débito de FGTS. 
32) Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão 
considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo 
causal. 
33) Durante 180 dias a contar da data de entrada em vigor desta MP, 
os Auditores Fiscais do Trabalho vão atuar de forma orientada, 
exceto: falta de registro de empregados; situações de grave e 
iminente risco; acidente fatal e trabalho análogo à de escravo. 
34) Prorrogação, a critério do empregador, pelo prazo de 90 dias, dos 
ACTs e CCTs vencidos ou vincendos, no prazo de 180 dias, contado 
da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, 

 MP 927/2020 

23/03/20 DISPOSIÇÕES FINAIS 
35) Consideram-se convalidadas as medidas adotadas pelos 
empregadores, desde que não contrariem o disposto nesta MP, 
tomadas no período de 30 dias anteriores à data de entrada em vigor 
desta MP. 

 MP 927/2020 

 

TRIBUTÁRIO 

 
FEDERAL 

 
Data Medida Norma/ato 

28/08/20 Altera a Portaria PGF nº 158, para suspender, por 30 dias, as 
seguintes medidas de cobrança administrativa dos créditos das 
autarquias e fundações públicas federais: remessa de 
correspondência ao devedor para tentativa de conciliação; e 
apresentação a protesto de certidões de dívida ativa. 

Portaria PGF nº 
451 
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28/08/20 Prorroga, para 30/09/20, o prazo para adesão à transação 
extraordinária de que trata a Portaria PGFN nº 9.924/20. 

Portaria PGFN nº 
20.162 

06/08/20 Disciplina os procedimentos, as condições e os requisitos necessários 
à realização da transação excepcional de débitos no âmbito do 
Simples Nacional, inscritos em dívida ativa da União, cuja inscrição 
e administração incumbam à PGFN, em razão dos efeitos da 
pandemia do coronavírus na perspectiva de recebimento de créditos 
inscritos. 

Portaria PGFN nº 
18.731 

30/07/20 Altera a Portaria PGFN nº 7.821, para suspender, até 31/08/20: 
alguns prazos a serem cumpridos por contribuintes junto à PGFN; a 
apresentação a protesto de CDAs; o início de procedimentos de 
exclusão de contribuintes de parcelamentos administrados pela 
PGFN cuja hipótese de rescisão por inadimplência de parcelas tenha 
se configurado a partir de 02/2020, inclusive. Prorroga, para 
31/08/20, o prazo para adesão à transação extraordinária de que 
trata a Portaria PGFN nº 9.924/20. 

Portaria PGFN nº 
18.176 

30/07/20 Altera para 31/08/2020 o prazo previsto na Portaria RFB nº 
543/2020, que restringe o atendimento presencial pela Receita 
Federal, e suspende os prazos para prática de atos processuais no 
âmbito da RFB, bem como alguns procedimentos administrativos 
(entre eles, emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança 
e intimação para pagamento de tributos, e procedimento de 
exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de 
parcelas); as suspensões de prazos e de procedimentos estão 
sujeitas a exceções previstas pela Portaria. 

Portaria RFB nº 
4.105 

14/07/20 Conversão da MP 932 em Lei, vetando, contudo, o dispositivo que 
previa a redução de 50% nas alíquotas das contribuições aos 
serviços sociais autônomos (Sistema “S”). 

Lei nº 14.025 

13/07/20 Prorroga, para o último dia útil de setembro/2020, o prazo para 
entrega da ECF referente ao ano-calendário 2019, inclusive nos 
casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial da 
pessoa jurídica ocorridos no período entre janeiro e abril do ano-
calendário de 2020. 

IN RFB nº 1.965 

13/07/20 Prorroga por 30 dias as CNDs e CPENDs expedidas pela PGFN/RFB 
que estejam válidas em 14/07/2020. 

Portaria PGFN/RFB 
nº 1.178 

02/07/20 Altera o Decreto nº 10.305, que zera as alíquotas do IOF incidentes 
em determinadas operações de crédito, contratadas no período 
entre 03/04 e 02/10/2020. 

Decreto nº 10.414 

30/06/20 Altera para 31/07/2020 o prazo previsto na Portaria RFB nº 
543/2020, que restringe o atendimento presencial pela Receita 
Federal, e suspende os prazos para prática de atos processuais no 
âmbito da RFB, bem como alguns procedimentos administrativos 
(entre eles, emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança 
e intimação para pagamento de tributos, e procedimento de 
exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de 
parcelas); as suspensões de prazos e de procedimentos estão 
sujeitas a exceções previstas pela Portaria. 

Portaria RFB nº 
1.087 

29/06/20 Altera a Portaria PGFN nº 7.821, para suspender, até 31/07/20: 
alguns prazos a serem cumpridos por contribuintes junto à PGFN; a 
apresentação a protesto de CDAs; o início de procedimentos de 
exclusão de contribuintes de parcelamentos administrados pela 
PGFN cuja hipótese de rescisão por inadimplência de parcelas tenha 
se configurado a partir de 02/2020, inclusive. Prorroga, para 
31/07/20, o prazo para adesão à transação extraordinária de que 
trata a Portaria PGFN nº 9.924/20. 

Portaria PGFN nº 
15.413 

29/06/20 Altera a IN RFB nº 1.548/2015, para determinar que, em decorrência 
da pandemia do coronavírus, atos cadastrais específicos 
relacionados ao CPF, praticados durante o período de 20/03 a 

IN RFB 1.961 
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31/07/20, podem ser efetivados de ofício pela Administração 
Tributária e cientificados ao interessado, quando cabível, por meio 
do “Comprovante de Situação Cadastral”. 

16/06/20 Dispõe sobre medidas para a redução dos impactos econômicos 
decorrentes da pandemia do coronavírus com relação aos 
beneficiários do Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial 
sob Controle Informatizado (Recof) e do Regime Aduaneiro Especial 
de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema 
Público de Escrituração Digital (Recof-Sped). 

IN RFB 1.960 

16/06/20 Disciplina os procedimentos, as condições e os requisitos necessários 
à realização da transação extraordinária na cobrança da dívida ativa 
da União, cuja inscrição e administração incumbam à PGFN, em 
razão dos efeitos da pandemia do coronavírus na perspectiva de 
recebimento de créditos inscritos. 

Portaria PGFN nº 
14.402 

15/06/20 Prorroga os prazos para recolhimento de tributos federais. Os 
tributos abrangidos, relativos à competência maio/2020, podem ser 
pagos no mesmo vencimento relativo à competência outubro/2020. 
Aplica-se às seguintes contribuições: 
 

§ A cargo das empresas conforme art. 22 da Lei nº 8.212/91 
(contribuições patronais, GILRAT conforme inciso II do 
referido artigo, e sobre contribuintes individuais); 

§ A cargo das agroindústrias e do empregador rural pessoa 
física e pessoa jurídica conforme art. 22-A e art. 25 da 
mesma Lei, e art. 25 da Lei nº 8.870/94;  
 

§ Contribuições sobre a receita bruta de que tratam os arts. 
7º e 8º da Lei nº 12.546/11; 
 

§ Devidas pelo empregador doméstico, nos termos do art. 24 
da Lei nº 8.212/91; 
 

§ PIS/PASEP e COFINS. 

Portaria ME 245 

04/06/20 Altera a Portaria PGFN nº 7.821, para suspender, até 30/06/20: 
alguns prazos a serem cumpridos por contribuintes junto à PGFN; a 
apresentação a protesto de CDAs; o início de procedimentos de 
exclusão de contribuintes de parcelamentos administrados pela 
PGFN cuja hipótese de rescisão por inadimplência de parcelas tenha 
se configurado a partir de 02/2020, inclusive. 

Portaria PGFN 
13.338 

29/05/20 Altera a IN RFB nº 1.548/2015, para determinar que, em decorrência 
da pandemia do coronavírus, atos cadastrais específicos 
relacionados ao CPF, praticados durante o período de 20/03 a 
30/06/20, podem ser efetivados de ofício pela Administração 
Tributária e cientificados ao interessado, quando cabível, por meio 
do “Comprovante de Situação Cadastral”. 

IN RFB 1.957 

29/05/20 Altera para 30/06/2020 o prazo previsto na Portaria RFB nº 
543/2020, que restringe o atendimento presencial pela Receita 
Federal, e suspende os prazos para prática de atos processuais no 
âmbito da RFB, bem como alguns procedimentos administrativos 
(entre eles, emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança 
e intimação para pagamento de tributos, e procedimento de 
exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de 
parcelas); as suspensões de prazos e de procedimentos estão 
sujeitas a exceções previstas pela Portaria. 

Portaria RFB 936 

19/05/20 Zera, até 30/09/2020, o IPI incidente sobre o termômetro digital 
classificado no código 9025.19.90 da TIPI. 

Decreto 10.352 

15/05/20 Prorroga os vencimentos dos parcelamentos administrados pela RFB 
e pela PGFN que abrangem tributos apurados no âmbito do Simples 
Nacional e do Simei. Os vencimentos originais em maio (a partir de 
18/05), junho e julho/2020 passam, respectivamente, para o último 
dia útil dos meses de agosto, outubro e dezembro/2020. Tais 

Resolução CGSN 
nº 155 
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disposições não afastam a incidência de juros na forma prevista na 
respectiva lei de regência do parcelamento. Prevê que as 
microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no CNPJ 
durante o ano de 2020 poderão formalizar a opção pelo Simples 
Nacional, na condição de empresas em início de atividade, no prazo 
de até 30 dias, contado do último deferimento de inscrição, seja ela 
a municipal ou, caso exigível, a estadual, desde que não ultrapasse 
180 dias da data de abertura constante do CNPJ. 

12/05/20 Prorroga, para o último dia útil de julho/2020, o prazo para entrega 
da ECD referente ao ano-calendário 2019, inclusive nos casos de 
extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial da pessoa 
jurídica. 

IN RFB 1950 

11/05/20 Prorroga os vencimentos dos parcelamentos administrados pela RFB 
e pela PGFN. Os vencimentos originais de maio (a partir de 12/05), 
junho e julho/2020 passam, respectivamente, para o último dia útil 
dos meses de agosto, outubro e dezembro/2020. Tais disposições 
não se aplicam a tributos apurados no Simples Nacional e não 
afastam a incidência de juros na forma prevista na respectiva lei de 
regência do parcelamento. 

Portaria ME nº 
201 

07/05/20 A Emenda Constitucional nº 106 instituiu regime extraordinário 
fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de 
calamidade pública nacional decorrente de pandemia. Entre outras 
disposições, suspende, durante a vigência do estado de calamidade 
pública nacional relacionado ao coronavírus, a aplicação do art. 195, 
§ 3º, da Constituição Federal: “A pessoa jurídica em débito com o 
sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá 
contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios”. 

EC nº 106 

05/05/20 Estabelece, em caráter excepcional, que não implicará rescisão 
automática de parcelamento de débitos do FGTS, vigente em 
22/03/2020, eventual inadimplemento das parcelas com vencimento 
entre os meses de março e agosto/2020. Autoriza a reprogramação 
do pagamento de tais parcelas, acrescidas de atualização, multas e 
demais encargos, para os meses de setembro/2020 a 
fevereiro/2021, respectivamente. Tais disposições não se aplicam a 
débitos de FGTS de caráter rescisório. Altera a Resolução CCFGTS 
nº 940/19. 

Resolução nº 961 

30/04/20 Autoriza a prorrogação, por mais um ano, contado da data do 
respectivo termo, dos prazos de suspensão do pagamento de 
tributos previstos nos atos concessórios do regime especial 
de drawback de que trata o art. 12 da Lei nº 11.945/2009, que 
tenham sido prorrogados por um ano pela autoridade fiscal e que 
tenham termo em 2020. 

MP 960 

17/04/20 Altera a Portaria PGFN nº 7.821, para suspender, por 90 dias, o início 
de procedimentos de exclusão de contribuintes de parcelamentos 
administrados pela PGFN cuja hipótese de rescisão por inadimplência 
de parcelas tenha se configurado a partir de 02/2020, inclusive. 

Portaria PGFN 
10.205 

17/04/20 Altera o ADE CODAC nº 14/20, para acrescentar disposições 
relativas aos procedimentos de preenchimento da GFIP em face de 
previsões da MP nº 936/20 e da Lei nº 13.982/20. 

ADE CODAC 15 

15/04/20 Altera a IN RFB nº 1.548/2015, para determinar que, em decorrência 
da pandemia do coronavírus, atos cadastrais específicos 
relacionados ao CPF podem ser efetivados de ofício pela 
Administração Tributária e cientificados ao interessado, quando 
cabível. Prevê recepção de pedidos nela especificados pelos meios 
virtuais disponíveis. 

IN RFB 1.938 

14/04/20 Disciplina os procedimentos, as condições e os requisitos necessários 
à realização da transação extraordinária na cobrança da dívida ativa 
da União, cuja inscrição e administração incumbam à PGFN, em 
razão dos efeitos da pandemia do coronavírus na capacidade de 

Portaria PGFN 
9.924 
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geração de resultados dos devedores inscritos. Revoga a Portaria 
PGFN nº 7.820/2020. 

14/04/20 Regulamenta a transação na cobrança da dívida ativa da União, 
autorizada pela Lei nº 13.988/2020. 

Portaria PGFN 
9.917 

14/04/20 Dispõe sobre procedimentos para preenchimento da GFIP nos casos 
de afastamento, das atividades laborais, de segurado empregado 
comprovadamente contaminado pelo coronavírus; redução de 
alíquotas de contribuições a serviços sociais autônomos (Sistema 
“S”); prorrogação de prazos de recolhimento de contribuições 
previdenciárias patronais relativas às competências de março e 
abril/2020. 

ADE CODAC 14 

14/04/20 Dispõe sobre transação tributária para créditos tributários federais 
(i) em dívida ativa da União, (ii) em contencioso tributário de 
relevante e disseminada controvérsia jurídica e (iii) em contencioso 
tributário de pequeno valor. Também altera a Lei nº 10.522/19, para 
determinar que, em caso de empate em julgamento de processo 
administrativo federal de determinação e exigência de crédito 
tributário, não se aplica voto de qualidade, resolvendo-se 
favoravelmente ao contribuinte. 

Lei 13.988 

09/04/20 Zera, até 30/09/2020, o PIS, a COFINS, o PIS-Importação e a 
COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda 
no mercado interno e sobre a operação de importação de sulfato de 
zinco para medicamentos utilizados em nutrição parenteral, 
classificado nos códigos nos 3003.90.99 e 3004.90.99 da TIPI. 

Decreto 10.318 

07/04/20 Altera a Portaria ME nº 139, que prorrogou os prazos de 
recolhimento de determinados tributos federais. Os tributos 
abrangidos, relativos às competências março e abril/2020, podem 
ser pagos nos mesmos vencimentos relativos às competências julho 
e setembro/2020, respectivamente. Aplica-se às seguintes 
contribuições:  
 

• A cargo das empresas conforme art. 22 da Lei nº 8.212/91 
(contribuições patronais, GILRAT conforme inciso II do 
referido artigo, e sobre contribuintes individuais); 

• A cargo das agroindústrias e do empregador rural pessoa 
física e pessoa jurídica conforme art. 22-A e art. 25 da 
mesma Lei, e art. 25 da Lei nº 8.870/94; 

• Contribuições sobre a receita bruta de que tratam os arts. 
7º e 8º da Lei nº 12.546/11; 

• Devidas pelo empregador doméstico, nos termos do art. 24 
da Lei nº 8.212/91; 

• PIS/PASEP e COFINS, conforme redação original da Portaria 
ME 139, de 03/04/2020. 

Portaria ME 150 

07/04/20 Prorroga, para 30/06/2020, os prazos, originalmente previstos para 
30/04/2020, para as transmissões da Declaração Final de Espólio e 
da Declaração de Saída Definitiva do País, bem como, em relação a 
esta última, para recolhimento do imposto nela apurado e dos 
demais créditos tributários ainda não quitados. 

IN RFB 1.934 

03/04/20 Ficam prorrogados os prazos para recolhimento de tributos federais: 
 

• Contribuições previdenciárias patronais devidas pelas 
empresas e pelo empregador doméstico, das competências 
março e abril/2020 - para o mesmo prazo de vencimento 
das competências de julho e setembro, respectivamente; 

• PIS/PASEP e COFINS, das competências março e 
abril/2020 - para o mesmo prazo de vencimento das 
competências de julho e setembro, respectivamente. 

Portaria ME 139 

03/04/20 Prorroga para até o 15º dia útil do mês de julho/2020 os prazos para 
a transmissão das DCTFs, originalmente previstos para o 15º dia útil 
dos meses de abril, maio e junho/2020. 

IN RFB 1.932 
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03/04/20 Prorroga para até o 10º dia útil do mês de julho/2020 os prazos para 
a transmissão das EFD-Contribuições originalmente previstos para o 
10º dia útil dos meses de abril, maio e junho/2020. 

IN RFB 1.932 

02/04/20 Zera as alíquotas do IOF incidentes em determinadas operações de 
crédito, contratadas no período entre 03/04 e 03/07/2020. 

Decreto 10.305 

01/04/20 Prorroga para 30/06/2020 o prazo para entrega da Declaração de 
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física relativo ao 
exercício de 2020, ano-calendário 2019; altera o prazo para o 
pagamento da quota única ou da 1ª quota para o dia 10/06/2020; 
dispensa a informação do número constante no recibo de entrega da 
última declaração apresentada, relativa ao exercício de 2019, ano-
calendário de 2018. 

IN RFB 1930/20 

01/04/20 Zera, até 30/09/2020, o IPI para determinados produtos médicos e 
hospitalares (artigos de laboratório ou de farmácia; luvas, mitenes 
e semelhantes, exceto para cirurgia; e termômetros clínicos). 

Decreto 10.302 

31/03/20 Até 30/06/2020, redução de 50% nas alíquotas das contribuições 
aos serviços sociais autônomos (Sistema “S”). 

MP 932/20 

25/03/20 Prorroga para 30/06/2020 o prazo para entrega da Declaração de 
Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) e da Declaração 
Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-
Simei) relativas ao ano-calendário 2019. 

Resolução CGSN 
153 

23/03/20 Prorroga por 90 dias as CNDs e CPENDs expedidas pela PGFN/RFB 
que estejam válidas em 24/03/2020. 

Portaria 
PGFN/RFB 555 

23/03/20 Até 29/05/2020, restringe o atendimento presencial pela Receita 
Federal; e suspende os prazos para prática de atos processuais no 
âmbito da RFB, bem como alguns procedimentos administrativos 
(entre eles, emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança 
e intimação para pagamento de tributos, e procedimento de 
exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de 
parcelas); as suspensões de prazos e de procedimentos estão 
sujeitas a exceções previstas pela Portaria. 

Portaria RFB 543 

22/03/20 Permite que o FGTS, cujos vencimentos originais seriam abril, maio 
e junho/2020, seja pago em 6 parcelas mensais, sendo a primeira 
em 07/07/2020, sem incidência de multa, juros ou atualização 
monetária. O prazo para declaração destes valores fica prorrogado 
para 20/06/2020. O certificado de regularidade do FGTS (a) emitido 
antes de 22/03/2020 tem seu prazo prorrogado por 90 dias; e (b) 
será emitido independentemente de parcelamentos de FGTS em 
curso que tenham parcelas a vencer em março, abril e maio/2020. 

MP 927 

20/03/20 Zera, até 30/09/2020, o IPI para determinados produtos médicos e 
hospitalares. 

Decreto 10.285 

18/03/20 Prorroga vencimentos de tributos federais apurados no âmbito do 
Simples Nacional. Os vencimentos originais de 20/04, 20/05 e 22/06 
passam, respectivamente, para 20/10, 20/11 e 21/12/2020. 

Resolução CGSN 
152 

18/03/20 Suspende, por 90 dias: alguns prazos a serem cumpridos por 
contribuintes junto à PGFN; apresentação a protesto de CDAs; início 
de procedimentos de exclusão de contribuintes de parcelamentos 
administrados pela PGFN por inadimplência de parcelas. 

Portaria PGFN 
7.821 

18/03/20 Permite transação extraordinária envolvendo dívida ativa junto à 
PGFN. Parcelamento em até 97 meses (pessoa física, empresário 
individual, ME e EPP) ou 81 meses (demais contribuintes). Para 
contribuições previdenciárias sobre a folha, prazo de até 57 meses. 
Adesão até 25/03/2020 em www.regularize.pgfn.gov.br. 

Portaria PGFN 
7.820 
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ESTADUAL (SC) 
 

Data Medida Norma/ato 

06/10/20 Altera o Decreto nº. 532, para suspender até 31/12/20 o 
cancelamento de parcelamento de débito relativo ao ICMS e ao 
ITCMD em decorrência do não pagamento de parcela vencida. 

Decreto nº 881 

23/07/20 Prorroga o prazo previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 
17.929 de 2020, referente a suspensão temporária dos atos de envio 
de certidões para protesto, de débitos inscritos em dívida ativa, 
tributária ou não, no âmbito do Estado de Santa Catarina. 

Decreto nº 739 

07/05/20 Declara suspensos, entre 16/03/2020 a 03/05/2020, para fins de 
aplicação de multa prevista pelo descumprimento da obrigação, os 
prazos para abertura de processos de inventário ou partilha. 
Também suspendeu, até 30/06/2020, o cancelamento de 
parcelamentos de ICMS e ITCMD em decorrência do não pagamento 
de parcela vencida, desde que a a primeira parcela tenha sido 
integralmente quitada. Os procedimentos para restabelecimento de 
parcelamento cancelado serão disciplinados pela DIAT. 

Decreto nº 595 

14/04/20 Isenta, até 09/2020, de recolhimento de ICMS, inclusive sobre 
importação, os medicamentos, produtos e equipamentos médicos e 
hospitalares relacionados à pandemia do coronavírus. As NCMs dos 
itens albergados pelo benefício serão relacionadas em decreto a ser 
editado pelo Governo do Estado. 

Lei 17.930 

13/04/20 Suspende por 90 dias as ações para encaminhamento de protestos 
em relação a débitos tributários e não tributários. 

Lei 17.929 

06/04/20 Suspende, enquanto durar a situação de emergência declarada no 
território catarinense, o prazo para pagamento ou pedido de 
parcelamento de crédito tributário exigido por notificação fiscal, 
inclusive para pagamento da multa com redução de 50%, desde que 
o prazo de 30 dias, contado da data da ciência do sujeito passivo, se 
encerre neste período.  

Decreto 549 

23/03/20 Suspende por 30 dias, a partir de 25/03/2020, os prazos para 
defesas ou recursos em processos administrativos no âmbito dos 
processos administrativos junto ao Poder Executivo estadual. 

Decreto 525 

 
MUNICIPAL (BLUMENAU) 

 

Data Medida Norma/ato 

20/07/20 Suspende por 7 dias os prazos para defesas ou recursos no âmbito 
dos processos administrativos dos órgãos e das entidades da 
Administração Pública do Poder Executivo Municipal, exceto os 
prazos recursais e de impugnações de processos licitatórios. 

Decreto nº 12.738 

09/04/20 Prorroga, em favor de profissionais autônomos, os prazos para 
recolhimento dos seguintes tributos municipais de Blumenau: 
 
- ISS fixo: 
 
* quota única: de 30/04 para 30/06/2020;  
* 1ª parcela: de 30/04 para 30/11/2020; 
* 2ª parcela: de 29/05 para 30/11/2020; 
 

Decreto 12.613 
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- TLL: 
 
* quota única: de 30/04 para 30/06/2020; para 30/10/2020, em 
relação aos contribuintes que tenham como atividade principal 
aquelas objeto dos códigos CNAE 5611-2/01, 5611-2/03, 5611-2/04 
e 5611-2/05 (restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 
alimentação e bebidas); 
 
- ISS variável: 
 
* os vencimentos de abril, maio e junho passaram para outubro, 
novembro e dezembro/2020, em relação aos contribuintes que 
tenham como atividade principal aquelas objeto dos códigos CNAE 
5510-8/01, 5510-8/02 e 5510-8/03 (hotel e similares) e 7911-2/00 
e 7990-2/00 (agências de turismo e de viagens). 
 
Autoriza a prorrogação, mediante pedido a ser analisado pelo 
Município, em favor dos contribuintes pessoa física do IPTU que 
comprovarem a dificuldade de adimplir suas obrigações, dos 
vencimentos de abril, maio e junho para setembro, outubro e 
novembro/2020. 
 
Suspende, por 60 dias, a inscrição em dívida ativa, o ajuizamento 
de ações e as ações para encaminhamento de protestos em relação 
a débitos tributários e não tributários, com algumas exceções. 
 
Suspende, por 60 dias, contados de 24/03/2020, o prazo para 
pagamento em relação a Autos de Infração lavrados por 
descumprimento de obrigação acessória. 
 
Prorroga, por 60 dias, contados de seu vencimento, as certidões de 
situação fiscal, não incidência, isenção e imunidade emitidas após 
24/03/2020. 

24/03/20 Suspende por 30 dias, a partir de 26/03/2020, os prazos para 
defesas ou recursos em processos administrativos no âmbito dos 
processos administrativos junto ao Poder Executivo municipal. 

Decreto 12.598 

 

TRIBUTÁRIO ADUANEIRO 

 

Data Medida Norma/ato 

16/09/20 Altera a lista prevista pela Resolução CAMEX 17, de produtos 
beneficiados, até 30/10/2020, com alíquota zero de Imposto de 
Importação. 

Resolução nº 
90/20 

16/09/20 Prorroga, para 30/10/2020, a redução para zero da alíquota do 
Imposto de Importação para determinados produtos médicos e 
hospitalares listados na Resolução CAMEX nº 17/2020. 

Resolução GECEX 
nº 89/20 

25/08/20 Altera a lista prevista pela Resolução CAMEX 17, de produtos 
beneficiados, até 30/09/2020, com alíquota zero de Imposto de 
Importação. 

Resolução GECEX 
75 

10/07/20 Altera a lista prevista pela Resolução CAMEX 17, de produtos 
beneficiados, até 30/09/2020, com alíquota zero de Imposto de 
Importação. 

Resolução CAMEX 
67 

26/06/20 Suspende, de 1º/07 a 31/12/20, os prazos para prestação de 
informações relativas às transações entre residentes ou domiciliados 
no País e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam 
serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no 

Portaria conjunta 
SECINT/RFB 25 
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patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes 
despersonalizados (Siscoserv), previstos no art. 3º da Portaria MDIC 
nº 113/12 e no art. 6º da Portaria Conjunta RFB/SCS n° 1.908/12. 

17/06/20 Altera a lista prevista pela Resolução CAMEX 17, de produtos 
beneficiados, até 30/09/2020, com alíquota zero de Imposto de 
Importação. 

Resolução CAMEX 
51 

25/05/20 Altera a lista, prevista na IN SRF 680/2006, de mercadorias 
importadas, destinadas ao combate à doença causada pelo 
coronavírus, beneficiadas com simplificação e agilidade do despacho 
aduaneiro. 

IN RFB nº 1.955 

07/05/20 Estabelece, em caráter temporário, procedimentos e prazos para 
formalização dos pedidos de aplicação e de extinção da aplicação dos 
regimes aduaneiros especiais e aplicados em áreas especiais durante 
o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia 
do coronavírus. 

IN RFB nº 1.947 

06/05/20 Altera as listas previstas nas Portarias MF 156/99 e ME 158/20 de 
mercadorias integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea 
internacional beneficiadas, até 30/09/2020, com alíquota zero de 
Imposto de Importação. 

Portaria ME 194 

04/05/20 Altera a lista, prevista na IN RFB 1.927/20, de mercadorias 
importadas, destinadas ao combate à doença causada pelo 
coronavírus, beneficiadas com simplificação e agilidade do despacho 
aduaneiro. 

IN RFB 1.944 

29/04/20 Altera as listas previstas pelas Resoluções CAMEX 22/20, 31/20 e 
32/20 de produtos beneficiados, até 30/09/2020, com alíquota zero 
de Imposto de Importação. 

Resolução CAMEX 
34 

29/04/20 Amplia a lista, inicialmente prevista pela Resolução CAMEX 17, de 
produtos beneficiados, até 30/09/2020, com alíquota zero de 
Imposto de Importação. 

Resolução CAMEX 
33 

16/04/20 Altera as listas previstas pelas Resoluções CAMEX 17/20, 28/20 e 
31/20 de produtos beneficiados, até 30/09/2020, com alíquota zero 
de Imposto de Importação. 

Resolução CAMEX 
32 

15/04/20 Altera a Portaria MF nº 156/99, para, até 30/09/20, reduzir a zero a 
alíquota do II incidente na importação das mercadorias nela 
mencionadas, integrantes de remessa postal ou de encomenda 
aérea internacional no valor de até US$ 10.000 ou o equivalente em 
outra moeda, destinadas a pessoa física ou jurídica. A matéria 
também é objeto da IN RFB nº 1.940/20. 

Portaria ME 158 

15/04/20 Altera a IN SRF nº 680/2006, que disciplina o despacho aduaneiro 
de importação, para estabelecer que, em caso de emergência, de 
estado de calamidade pública ou de pandemia declarada pela OMS, 
reconhecidos pelas autoridades competentes, o Certificado de 
Origem das mercadorias importadas poderá ser apresentado no 
prazo de até 60 dias, contado da data do registro da DI, desde que 
cumpridas as condições nela especificadas. 

IN RFB 1.936 

07/04/20 Altera a lista prevista pela Resolução CAMEX 17, de produtos 
beneficiados, até 30/09/2020, com alíquota zero de Imposto de 
Importação. 

Resolução CAMEX 
31 

03/04/20 Acrescenta itens à Resolução CAMEX 17, que terão a redução da 
alíquota do II a zero quando utilizados para enfrentamento ao 
Coronavírus - Covid 19. 

Resolução CAMEX 
28 

27/03/20 Amplia a lista, inicialmente prevista pela IN RFB 1.927, de 
mercadorias importadas destinadas ao combate à doença 
beneficiadas com simplificação e agilidade do despacho aduaneiro. 

IN RFB 1.929 
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25/03/20 Amplia a lista, inicialmente prevista pela Resolução CAMEX 17, de 
produtos beneficiados, até 30/09/2020, com alíquota zero de 
Imposto de Importação. 

Resolução CAMEX 
22 

17/03/20 Simplifica e agiliza o despacho aduaneiro de mercadorias importadas 
destinadas ao combate à doença. 

IN RFB 1.927 

17/03/20 Zera, até 30/09/2020, o Imposto de Importação para determinados 
produtos médicos e hospitalares. 

Resolução CAMEX 
17 

 

AMBIENTAL 

 
FEDERAL 

 
Data Medida Norma/ato 

12/08/20 Nos casos de licenciamento ambiental, poderá ser realizada 
audiência pública de forma remota (Internet), em caráter 
excepcional e temporário, enquanto estiver vigente o Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

Resolução 
CONAMA nº 494 

02/04/20 Informa as diretrizes de cumprimento de medidas e obrigações 
ambientais do Licenciamento Ambiental Federal durante o surto de 
coronavírus. 

Comunicado 
7337671/2020-
GABIN, IBAMA. 

30/03/20 Prorroga a apresentação do Relatório Anual de Pneumáticos e do 
Relatório Anual do Protocolo de Montreal referente a 2020 (ano-base 
2019), até 29 de junho de 2020. 

Comunicado 
7307782/2020-
GABIN, IBAMA. 

25/03/20 Prorroga, até a data de 29 de junho de 2020, o prazo regular para a 
entrega do Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras 
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – RAPP, regulamentado pela 
Instrução Normativa do Ibama nº 6, de 24 de março de 2014. 

Instrução 
Normativa nº 12, 
do IBAMA. 

 
21/03/20 

Determina a suspensão dos prazos processuais por prazo 
indeterminado, a contar de 23 de março de 2020, nos feitos físicos 
e eletrônicos em trâmite perante o ICMBio enquanto as medidas 
excepcionais estiverem em vigor. 

Portaria nº 226, 
do ICMBio. 

21/03/20 Determina a suspensão dos prazos processuais por prazo 
indeterminado, a contar de 16 de março de 2020, nos feitos físicos 
e eletrônicos em trâmite no âmbito do IBAMA. 

Portaria nº 826, 
do IBAMA. 

 
ESTADUAL (SC) 

 

Data Medida Norma/ato 

23/07/20 Possibilita a realização de Audiência Pública Virtual nos processos de 
licenciamento ambiental em trâmite no Instituto do Meio Ambiente 
do Estado de Santa Catarina – IMA, quando ocorrerem situações de 
calamidade pública, pandemia, emergência epidemiológica ou 
situações de força maior que impeçam ou inviabilizem a reunião 
presencial de pessoas. 

Portaria IMA nº 
125 
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30/06/20 Recomenda aos Municípios aptos a expedir licença ambiental que 
adotem medidas de celeridade para os licenciamentos ambientais e 
prorroguem por 120 dias a vigência das autorizações e licenças 
ambientais. 

Resolução 
CONSEMA nº 168 

24/06/20 Torna sem efeito a Portaria IMA nº 109 de 22/06/2020. Portaria IMA nº 
112 

22/06/20 Altera a Portaria nº 73, mantendo a suspensão: (i) dos atendimentos 
presenciais; (ii) por 60 dias, a apresentação dos monitoramentos 
ambientais e outras condicionantes prejudicadas devido às restrições 
de circulação impostas pelo Decreto 525, de 23 de março de 2020; 
e (iii) os prazos para apresentação de defesas, recursos e manifestações. 

Portaria IMA nº 
109 

01/06/20 Prorroga por mais 30 dias os efeitos da Portaria nº 73, ou seja, a 
suspensão dos atendimentos presenciais, os prazos para 
apresentação dos monitoramentos ambientais, se justificável, e 
prazos para apresentação de defesas, recursos e manifestações 
nos processos administrativos. 

Portaria IMA nº 
104 

25/05/20 Estabelece procedimentos para dar celeridade ao licenciamento 
ambiental realizado pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de 
Santa Catarina (IMA). Permite a solicitação de Licença Ambiental 
Prévia com dispensa de Instalação para os processos que não 
necessitem de Estudo de Impacto Ambiental e determina a adoção, 
pelo órgão ambiental, de diversas medidas de celeridade processual. 

Decreto Estadual 
nº 617 

04/05/20 Prorroga todos os prazos de vigência de autorizações e dos 
licenciamentos ambientais expedidos no âmbito do Estado de Santa 
Catarina (LAP, LAI e LAO), pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
sem a necessidade de solicitação de renovação, desde que não 
gerem poluição e permaneçam cumprindo a licença vencida em sua 
totalidade. 

Lei nº 17.938 

14/04/20 Revoga o inciso II, do art. 2º, da Portaria IMA nº. 73, para 
autorizar a realização de vistorias técnicas, desde que estas 
ocorram em conformidade com a Portaria SES nº. 235. 

Portaria nº 81, 
IMA 

02/04/20 Suspende as audiências de conciliação já agendadas, os prazos para 
apresentação de defesas, recursos e manifestações nos processos 
administrativos infracionais em trâmite perante a Polícia Militar 
Ambiental, a partir de 18/03/2020. 

Portaria nº 01, 
CPMA 

27/03/20 Prorroga, mediante requerimento e justificativa do empreendedor, 
por 30 dias, a apresentação dos monitoramentos ambientais e 
outras condicionantes de licenças ou autorizações ambientais 
expedidas pelo IMA. 

Portaria nº 76, 
IMA 

24/03/20 Suspende os prazos para apresentação de recursos e demais 
manifestações nos processos administrativos infracionais em trâmite 
no Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). 

Portaria nº 109, 
Secretaria do 
Desenvolvimento 
Econômico 
Sustentável 

24/03/20 Estabelece medidas complementares ao disposto no Decreto 525, de 
23 de março de 2020, no intuito de mitigar a transmissão do 
coronavírus (COVID-19), como a suspensão de prazos e a 
possibilidade de protocolos eletrônicos. 

Portaria nº 73, 
IMA. 
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OUTRAS NORMAS 

 
 

Data Medida Norma/ato 

10/07/20 Altera a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 355, de 23 de 
março de 2020, que dispõe sobre a suspensão dos prazos 
processuais afetos aos requerimentos de atos públicos de liberação 
de responsabilidade da Anvisa em virtude da emergência de saúde 
pública internacional relacionada ao SARSCoV-2, contemplando, 
para tanto, a suspensão dos prazos processuais afetos aos 
requerimentos de atos públicos de liberação de responsabilidade da 
ANVISA, a suspensão das atividades de citação do auto de infração 
sanitária, bem como as intimações de decisões proferidas em 
processo administrativo sanitário, as rescisões de parcelamento por 
inadimplemento de parcelas e as cobranças administrativas de 
processos administrativos por e-mail ou outro meio eletrônico, entre 
outras medidas. 

RDC nº 389/20 

12/05/20 Emitida recomendação técnica pelo PROCON/SC aos 
estabelecimentos particulares de ensino geral. 

Recomendação 
Técnica de 
12/05/20 

17/04/20 Determina a atuação do PROCON no combate à elevação arbitrária 
de preços e serviços relacionados ao coronavírus, bem como, quanto 
à possibilidade de remarcação e cancelamento de viagens. 

Decreto nº 562 

08/04/20 Estabelece critérios sobre o cancelamento de serviços, reservas e de 
eventos dos setores de turismo e cultura. 

MP 948/20 

27/03/20 Aprova condições extraordinárias para realização das atividades de 
avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus 
(COVID-19). 

Portaria nº 111, 
INMETRO. 

26/03/20 Posterga a extensão dos prazos de validade ou de vencimento do 
Certificado de Inspeção Veicular (CIV), do Certificado de Inspeção 
para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP), do Certificado para 
o Transporte de Produtos Perigosos (CTPP), do Selo Gás Natural 
Veicular, do Certificado de Capacitação Técnica (CCT), do Relatório 
Técnico de Requalificação do Cilindro para Gás Natural Veicular e da 
Etiqueta de Garantia Autoadesiva dos Extintores de Incêndio 
manutenidos, em decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID-
19). 

Portaria nº 107, 
INMETRO. 

24/03/20 Prorroga para as 18 horas de 1º de junho de 2020 o prazo para 
entrega ao Banco Central do Brasil da declaração de Capitais 
Brasileiros no Exterior (CBE), referente à data-base de 31 de 
dezembro de 2019; prorroga, também, o prazo de apresentação da 
Declaração Trimestral de Bens e Direitos no Exterior, relativa à data 
base de 31 de março de 2020, para o período compreendido entre 
15 de junho de 2020 e as 18 horas de 15 de julho de 2020. 

Circular BACEN 
3.995 

23/03/20 Delega aos órgãos de vigilância sanitária ou equivalentes nos 
estados e no Distrito Federal a competência para recomendar ações 
temporárias de controle sanitário em rodovias de locomoção 
interestadual e intermunicipal. 

RDC 353/2020, da 
Anvisa 

20/03/20 Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Secretaria 
Nacional do Consumidor, ABEAR, empresas aéreas e demais 
entidades, definindo o regramento envolvendo o cancelamento de 
voos nacionais e internacionais, em decorrência da pandemia de 
covid-19. 

TAC de 20/03/20 
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20/03/20 Suspende a compulsoriedade da certificação de luvas e máscaras 
para enfrentamento da epidemia do coronavírus (COVID-19). 

Portaria 102, do 
Inmetro 

20/03/20 Adota medidas de atuação dos órgãos integrantes da Rede Brasileira 
de Metrologia Legal e Qualidade - Inmetro (RBMLQ-I), tais como a 
prorrogação a validade dos certificados de verificação que estão para 
vencer neste período e a postergação por 120 dias o prazo o 
pagamento das Guias de Recolhimento da União a vencer no período 
o estado de emergência de saúde. 

Portaria nº 101, 
INMETRO. 

 
 


