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Veda demissões dos trabalhadores da educação
pública durante o período de emergência e
calamidade de saúde pública conforme Decreto
Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica vedada a demissão arbitrária, rescisão antecipada ou a
suspensão de contrato de trabalho, inclusive os temporários, mantida a remuneração
estabelecida originalmente dos profissionais da educação e das escolas públicas
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade, isolamento social ou
quarentena de que trata a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de
calamidade pública estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020.
§1º. São considerados profissionais da educação e das escolas públicas todos
aqueles necessários para o planejamento e realização das atividades curriculares, com
funções acadêmicas, administrativas ou nas dependências das unidades escolares, sob
qualquer forma de contratação, em conformidade com o art. 61 da lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996.
§2º. As instituições de ensino que mantiverem seus empregados ou
prestadores de serviço atuando presencialmente, deverão assegurar, imediatamente, o
acesso irrestrito às condutas preventivas de higiene pessoal no local (lavagem de mãos,
disponibilização de álcool gel, máscara, se for o caso) e à limpeza e higienização
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adequadas no ambiente laboral, sob pena de aplicação de multa de que trata o inciso II

pelos atos oficiais, em especial as pessoas maiores de 60 anos, portadores de doenças
crônicas, que tenham sido submetidos a intervenções cirúrgicas, gestantes, lactantes ou
aqueles que fazem tratamento de saúde que cause diminuição da imunidade, terão
prioridade na dispensa do trabalho ou no estabelecimento de trabalho remoto.
§4º. Os contratos de prestação de serviços a terceiros não serão afetados,
ficando vedado a demissão dos trabalhadores contratados, enquanto durarem as
medidas de que trata esta lei, mesmo que haja redução de atividades contratadas.
Art. 2º O disposto nesta Lei tem efeito a partir da declaração de Estado de
Calamidade Pública no âmbito de todo o território do Estado, com duração de no
mínimo de 6 (seis) meses após a cessação dos efeitos do referido Decreto.

JUSTIFICAÇÃO

No Brasil, o IBGE já apresentava dados anteriores à pandemia, que
apontavam cerca de 12 milhões de desempregados. E ainda, aproximadamente, 38
milhões de brasileiros em trabalhos informais.
Com a pandemia deve aumentar estes dados de desemprego e devem ter
crescimento expressivo não só durante, mas também após a pandemia.
Os trabalhadores da educação pública, com a paralização das aulas, não
podem sofrer desta instabilidade. Neste momento todos os trabalhadores empregados
devem ser garantidos em seus postos para não agravar a situação econômica. Serão
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estes trabalhadores, de extrema importância, que irão executar e conduzir as ações nos

Vale ressaltar que no retorno as aulas será preciso um esforço maior, com
sobrecarga de trabalho e os demitidos farão falta para este retorno. Além da
necessidade de trabalhadores para orientar os alunos e cuidar do atendimento pela
escola.
A origem dos recursos para o atendimento a esta lei já estão garantidos pelos
recursos que compõem o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e pelo auxílio financeiro
transferidos a Estados e Municípios no âmbito da lei n°173/2020, que estabelece o
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus.
Sala das Sessões, em 10 de junho de 2020.

Deputado ROGÉRIO CORREIA

Deputado WALDENOR PEREIRA

PT/MG

PT/BA

Deputada ROSA NEIDE

Deputada MARGARIDA SALOMÃO

PT/MT

PT/MG

Deputado ALENCAR SANTANA

Deputada MARIA DO ROSÁRIO

PT/SP

PT/RS
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o período de emergência e calamidade de
saúde pública conforme Decreto Legislativo
nº 6 de 20 de março de 2020.

Assinaram eletronicamente o documento CD202303034500, nesta ordem:
1 Dep. Rogério Correia (PT/MG)
2 Dep. Professora Rosa Neide (PT/MT)
3 Dep. Maria do Rosário (PT/RS)
4 Dep. Alencar Santana Braga (PT/SP)
5 Dep. Rejane Dias (PT/PI)
6 Dep. Waldenor Pereira (PT/BA)
7 Dep. Margarida Salomão (PT/MG)
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.
§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de
emergência de saúde pública de que trata esta Lei.
§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado
pela Organização Mundial de Saúde.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens,
meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a
evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais,
meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível
contaminação ou a propagação do coronavírus.
Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento
Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020,
aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Anastasia, Primeiro
Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do parágrafo
único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020
Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública,
nos termos da solicitação do Presidente da
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República encaminhada por meio da
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento
dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da
limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020,
nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº
93, de 18 de março de 2020.
Art. 2º Fica constituída Comissão Mista no âmbito do Congresso Nacional,
composta por 6 (seis) deputados e 6 (seis) senadores, com igual número de suplentes, com o
objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas
relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao
coronavírus (Covid-19).
§ 1º Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos
definidos pela Presidência da Comissão.
§ 2º A Comissão realizará, mensalmente, reunião com o Ministério da Economia,
para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas
à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus
(Covid-19).
§ 3º Bimestralmente, a Comissão realizará audiência pública com a presença do
Ministro da Economia, para apresentação e avaliação de relatório circunstanciado da situação
fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de
saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19), que deverá
ser publicado pelo Poder Executivo antes da referida audiência.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 20 de março de 2020.
SENADOR ANTONIO ANASTASIA
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
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Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela
estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: ("Caput" do
artigo com redação dada pela Lei nº 12.014, de 6/8/2009)
I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Inciso com redação dada pela Lei nº
12.014, de 6/8/2009)
II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional,
bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; (Inciso com redação
dada pela Lei nº 12.014, de 6/8/2009)
III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou
superior em área pedagógica ou afim. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.014, de 6/8/2009)
IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de
ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional,
atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede
pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para
atender ao inciso V do caput do art. 36; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 746, de
22/9/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.515, de 16/2/2017)
V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica,
conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (Inciso acrescido pela Lei nº
13.415, de 16/2/2017)
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às
especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas
e modalidades da educação básica, terá como fundamentos:
I - a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;
II - a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e
capacitação em serviço;
III - o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de
ensino e em outras atividades. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 12.014, de 6/8/2009)
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício
do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a
oferecida em nível médio, na modalidade normal. (“Caput” do artigo com redação dada pela
Lei nº 13.415, de 16/2/2017)
§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos
profissionais de magistério. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.056, de 13/10/2009)
§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério
poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 12.056, de 13/10/2009)
§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino
presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a distância.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.056, de 13/10/2009)
§ 4º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão mecanismos
facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior
para atuar na educação básica pública. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.796, de 4/4/2013)
§ 5º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a
formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante
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programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos
de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação superior. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 12.796, de 4/4/2013)
§ 6º O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame
nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em
cursos de graduação para formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação CNE. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.796, de 4/4/2013)
§ 7º (VETADO na Lei nº 12.796, de 4/4/2013)
§ 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base
Nacional Comum Curricular. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 746, de
22/9/2016, convertida na Lei nº 13.415, de 16/2/2017)
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, que a este decreto-lei
acompanha, com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de
emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o território nacional.
Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República.
GETÚLIO VARGAS.
Alexandre Marcondes Filho.
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA DO TRABALHO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DA SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO
(Denominação do capítulo com redação dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)
.......................................................................................................................................................
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Seção XVI
Das Penalidades
(Seção acrescida pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967, com redação da denominação dada
pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)
Art. 201. As infrações ao disposto neste Capítulo relativas à medicina do trabalho
serão punidas com multa de 3 (três) a 30 (trinta) vezes o valor de referência previsto no artigo
2º, parágrafo único, da Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975, e as concernentes à segurança do
trabalho com multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o mesmo valor. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977) (Vide art. 7º da Lei nº 6.986, de
13/4/1982)
Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização,
emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em
seu valor máximo. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)
Arts. 202 a 223. (Revogados pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VII
DO PROCESSO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I
DA FISCALIZAÇÃO, DA AUTUAÇÃO E DA IMPOSIÇÃO DE MULTAS
.......................................................................................................................................................
Art. 634. Na falta de disposição especial, a imposição das multas incumbe às
autoridades regionais competentes em matéria de trabalho, na forma estabelecida por este
Título.
§1º A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que
incorrer por infração das leis penais. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº
13.467, de 13/7/2017, publicada no DOU de 14/7/2017, em vigor 120 dias após a publicação)
§ 2º Os valores das multas administrativas expressos em moeda corrente serão
reajustados anualmente pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil,
ou pelo índice que vier a substituí-lo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.467, de 13/7/2017,
publicada no DOU de 14/7/2017, em vigor 120 dias após a publicação)
CAPÍTULO II
DOS RECURSOS
Art. 635. De toda decisão que impuser multa por infração das leis e disposições
reguladoras do trabalho, e não havendo forma especial de processo, caberá recurso para
Diretor-Geral do Departamento ou Serviço do Ministério do Trabalho e Previdência Social
que for competente na matéria. (“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº
229, de 28/2/1967)
Parágrafo único. As decisões serão sempre fundamentadas. (Parágrafo único
acrescido pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020
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Estabelece o Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2
(Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
§ 1º O Programa de que trata o caput é composto pelas seguintes iniciativas:
I - suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre:
a) de um lado, a União, e, de outro, os Estados e o Distrito Federal, com amparo
na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de
agosto de 2001;
b) de um lado, a União, e, de outro, os Municípios, com base na Medida
Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e na Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017;
II - reestruturação de operações de crédito interno e externo junto ao sistema
financeiro e instituições multilaterais de crédito nos termos previstos no art. 4º desta Lei
Complementar; e
III - entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
§ 2º As medidas previstas no inciso I do § 1º são de emprego imediato, ficando a
União autorizada a aplicá-las aos respectivos contratos de refinanciamento, ainda que
previamente à celebração de termos aditivos ou outros instrumentos semelhantes.
Art. 2º De 1º de março a 31 de dezembro de 2020, a União ficará impedida de
executar as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento de dívidas
celebrados com os Estados e com o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de
setembro de 1997, e dos contratos de abertura de crédito firmados com os Estados ao amparo
da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, as garantias das dívidas
decorrentes dos contratos de refinanciamento celebrados com os Municípios com base na
Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e o parcelamento dos débitos
previdenciários de que trata a Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017.
§ 1º Caso, no período, o Estado, o Distrito Federal ou o Município suspenda o
pagamento das dívidas de que trata o caput, os valores não pagos:
I - serão apartados e incorporados aos respectivos saldos devedores em 1º de
janeiro de 2022, devidamente atualizados pelos encargos financeiros contratuais de
adimplência, para pagamento pelo prazo remanescente de amortização dos contratos; e
II - deverão ser aplicados preferencialmente em ações de enfrentamento da
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19.
§ 2º Enquanto perdurar a suspensão de pagamento referida no § 1º deste artigo,
fica afastado o registro do nome do Estado, do Distrito Federal e do Município em cadastros
restritivos em decorrência, exclusivamente, dessa suspensão.
§ 3º Os efeitos financeiros do disposto no caput retroagem a 1º de março de 2020.
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§ 4º Os valores eventualmente pagos entre 1º de março de 2020 e o término do
período a que se refere o caput deste artigo serão apartados do saldo devedor e devidamente
atualizados pelos encargos financeiros contratuais de adimplência, com destinação exclusiva
para o pagamento das parcelas vincendas a partir de 1º de janeiro de 2021.
§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão demonstrar e dar
publicidade à aplicação dos recursos de que trata o inciso II do § 1º deste artigo, evidenciando
a correlação entre as ações desenvolvidas e os recursos não pagos à União, sem prejuízo da
supervisão dos órgãos de controle competentes.
§ 6º Os valores anteriores a 1º de março de 2020 não pagos em razão de liminar
em ação judicial poderão, desde que o respectivo ente renuncie ao direito sobre o qual se
funda a ação, receber o mesmo tratamento previsto no inciso I do § 1º deste artigo,
devidamente atualizados pelos encargos financeiros contratuais de adimplência.
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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