CÂMARA DOS DEPUTADOS

*PROJETO DE LEI N.º 1.562, DE 2020
(Do Sr. Pedro Lucas Fernandes)
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre a
obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção para circulação em
locais públicos, as penas previstas, uso das forças de segurança públicas,
medidas administrativas e o cometimento de infração da ordem
econômica, durante as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde público de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
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(Do Sr. PEDRO LUCAS FERNANDES - PTB)

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, para dispor sobre a obrigatoriedade do
uso de máscaras de proteção para circulação
em locais públicos, as penas previstas, o uso das
forças

de

segurança

públicas,

medidas

administrativas e o cometimento de infração da
ordem econômica, durante as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 4º-J É obrigatório o uso de máscaras de proteção,
mesmo que de fabricação artesanal, por toda e qualquer pessoa
durante a circulação em logradouros, instalações, edificações ou
áreas de acesso públicos.
§1º O cumprimento da obrigatoriedade do caput deste
artigo, quanto a manufatura e uso das máscaras de proteção,
obedecerá recomendações técnicas e fundamentadas da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.
§2º Caberá à Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República, em atuação coordenada com o
Ministério da Saúde, a veiculação de campanhas publicitárias de
interesse público, buscando o esclarecimento de toda sociedade
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sobre a manufatura e a obrigatoriedade do uso das máscaras
de proteção, de que trata o caput deste artigo, enquanto durar as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância

internacional

decorrente

do

coronavírus

responsável pelo surto de 2019.
§3º O descumprimento da obrigatoriedade do caput deste
artigo acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal
dos agentes infratores.
§4º

O

servidor

público

que

concorrer

para

o

descumprimento da obrigatoriedade do caput deste artigo, ficará
sujeito à responsabilidade administrativa disciplinar, nos termos
da lei.
§5º Se o descumprimento de que trata o caput ensejar ô nus
financeiro ao Sistema Uj nico de Saú de - SUS, o Ministé rio da Saú de
encaminhará o fato à ciê ncia da Advocacia-Geral da Uniã o, para a
adoçã o das medidas de reparaçã o de danos materiais em face do
agente infrator.
§6º As medidas de reparaçã o de danos materiais, de que
trata o §5º deste artigo, dar-se-ã o sem prejuı́zo de eventuais
demandas movidas por particulares afetados pela conduta do
agente infrator.
§7º O descumprimento da obrigatoriedade do caput deste
artigo poderá sujeitar os infratores às sanções penais previstas
nos arts. 268 e 330 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, se o fato não constituir crime mais grave.
§8º Nã o se imporá prisã o ao agente infrator que assinar
termo de compromisso de comparecer aos atos do processo e
cumprir imediatamente a obrigatoriedade do caput do art. 4º-J;
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§9º Na hipó tese de configuraçã o do descumprimento da
obrigatoriedade do caput deste artigo, de crime mais grave ou
concurso de crimes e quando, excepcionalmente, houver
imposiçã o de prisã o ao agente infrator, as autoridades policiais e
judiciais tomarão providê ncias para que ele seja mantido em
estabelecimento ou cela separada dos demais presos.
§10. A manutençã o, revogaçã o ou substituiçã o da prisã o,
nos termos do §9º deste artigo, por medidas alternativas
dependerá de apreciaçã o judicial, de acordo com a legislaçã o
processual vigente.
Art. 4º-K Fica autorizado o emprego das forças de
segurança públicas, federais, estaduais e municipais, bem como
da Força de Nacional de Segurança Pública, para atuar nas ações
de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio por meio de apoio às ações do Ministério da
Saúde, das Secretarias de Saúde estaduais e municipais, na
prevenção e combate da pandemia do novo coronavírus, em
caráter episódico e planejado, enquanto durar as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto
de 2019.
Pará grafo ú nico: As açõ es de apoio poderã o compreender,
entre outras, as seguintes:
I - auxı́lio aos profissionais da á rea de saú de para que
possam atender com segurança todas as pessoas que se mostrem
com suspeitas de estarem infectadas pelo novo coronavı́rus;
II - reforço das medidas policiais de segurança que
garantam o funcionamento dos centros de saú de (hospitais, UPAs
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e etc);
III – garantia da segurança e auxı́lio na distribuiçã o e
armazenamento

de

produtos

e/ou

insumos

mé dicos

e

farmacê ucêuticos;
IV – garantia da segurança e auxı́lio na distribuiçã o e
armazenamento de gê neros alimentícios e produtos de higiene;
V – garantia da segurança e auxı́lio no controle sanitá rio
realizado em portos, aeroportos, rodovias e centros urbanos;
VI - patrulhamento ou guarda ostensiva com o objetivo de
evitar saques e vandalismos;
VII - patrulhamento ou guarda ostensiva com o objetivo de
fazer cumprir a obrigatoriedade do caput do art. 4º-J;
VIII - realizaçã o de campanhas de prevençã o ou proteçã o
de locais para a realizaçã o de testes rá pidos por agentes da saú de
pú blicas; e
IX - aplicaçã o das medidas coercitivas previstas nesta lei e
nas regulamentações conjuntas dos Ministé rios da Saú de e do
Ministério da Justiça e Segurança Pú blica.
X - os gestores locais do Sistema Uj nico de Saú de - SUS, os
profissionais de saú de, os dirigentes da administraçã o hospitalar
e os agentes de vigilâ ncia epidemioló gica poderã o solicitar o
auxı́lio de força policial nos casos de recusa ou desobediê ncia à
obrigatoriedade do caput do art. 4º-J;
Ar.4º-L. Constituem infração da ordem econômica,
independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma
manifestados, que tenham por objeto ou possam aumentar
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arbitrariamente os lucros e/ou elevar sem justa causa os preços
de álcool gel, máscaras de proteção, medicamentos, vacinas,
equipamentos e insumos hospitalares e/ou laboratoriais
necessários às medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019, sendo aplicáveis as
penas previstas na Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011.
.......................................................................................................
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

Diante do quadro de estado de Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional – mais alto nível de alerta – com o contágio em progressão
geométrica da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19), declarado pelo
Organização Mundial da Saúde (OMS) em 20 de janeiro de 2020,
Até o dia 03 de abril de 2020 foram confirmados 1.081.310 casos de
COVID19 e 58.137 mortes em decorrência da patologia em todo o mundo1.
O Brasil, seguindo as orientações aplicadas em todo mundo, declarou
Emergência de Saúde Pública Nacional, nos termos da publicação da Portaria nº 188
pelo Ministério da Saúde, e adotou medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019, nos termos da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
Até 03 de abril de 2020, foram anunciados 8.229 casos de COVID19 e 343
mortes em decorrência da patologia no Brasil2.
Os números contabilizados dia após dia e as projeções da evolução da
doença para os próximos meses, nos colocam diante de grandes sacrifícios, tanto do
ponto de vista sanitário, como social e econômico.
O setor produtivo brasileiro sofre com a natural queda da produção e do
consumo interno, decorrentes das necessárias políticas de isolamento social impostas,
que acabam por impactar diretamente no nível de emprego e de renda de toda a
população brasileira.
A atual conjuntura exige que solidariedade de todos cidadãos, dos
setores da economia e do Governo, num esforço conjunto da sociedade e do Estado

1
2

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/
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para superar todas essas adversidades.
Observa-se ao redor do mundo a adoção de políticas públicas sanitárias
que indicam a eficiência no uso de máscaras de proteção caseiras, para o controle da
disseminação do Sars-Cov-2, tem se tornando um fenômeno mundial e qualquer
cidadão pode fazer a sua em casa, por ser um equipamento simples, que não exige
grande complexidade na sua produção.
Tendo em vista que foi amplamente noticiado no decorrer da semana que
estudos publicados confirmam que o novo coronavírus (Sars-Cov_2) também circula
no ar, em uma distância e por um tempo relativamente longo, torna-se imperiosa a
adoção de medida que obrigue o uso de máscaras de proteção, mesmo que de
fabricação artesanal, por toda e qualquer pessoa durante a circulação em logradouros,
instalações, edificações ou áreas de acesso públicos.
“O Massachussets Institute of Technology publicou na revista da
Associação Médica Americana, a Jama, estudo que conclui que o
novo coronavírus também pode cobrir distâncias de 7 a 8 metros,
ao ser transmitido por meio do espirro de alguém infectado.”3

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) emitiu nota, em 02
de abril de 2020, informando que as máscaras de pano podem diminuir a disseminação
do novo coronavírus por pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas.
“A Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda, sempre que
possível, o uso da máscara cirúrgica durante a permanência do
profissional no serviço de saúde ou hospital. Ademais, é desejável
que as máscaras sejam trocadas por ocorrência de sujidade ou
excesso de umidade. Principalmente em instituições de referência
para atendimento de pacientes com Covid-19, preocupa-nos a
possibilidade de transmissão da infecção entre profissionais de
saúde (transmissão intra-hospitalar), como já descrito em outros

3

https://www.oantagonista.com/sociedade/covid-19-estudos-mostram-que-o-virus-da-doenca-tambem-circula-no-ar/
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Com a escassez dos equipamentos de proteção individual (EPI) em
face da pandemia, avalia-se o uso das máscaras de pano. Porém,
em serviços de saúde, elas não devem ser usadas sob qualquer
circunstância, de acordo com o mesmo documento citado
anteriormente.
Para a população que necessita sair de suas residências, a
máscara de pano pode ser recomendada como uma forma de
barreira mecânica. Conquanto, há de ser destacada a importância
da manutenção das outras medidas preventivas já recomendadas,
como distanciamento social, evitar tocar os olhos, nariz e boca,
além de higienizar as mãos com água e sabonete ou álcool gel
70%. A máscara de pano pode diminuir a disseminação do
vírus por pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas que
podem estar transmitindo o vírus sem saberem, porém não
protege o indivíduo que a está utilizando, já que não possui
capacidade de filtragem. O uso da máscara de tecido deve ser
individual, não devendo ser compartilhado."4

No mesmo sentido, o Ministério da Saúde disponibilizou Nota Técnica
sobre o uso de máscaras caseiras5.
O Ministro da Saúde, em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto
sobre Covid-196, tratou da eficiência e da recomendação para o uso das máscaras de
pano, artesanal, para a diminuição da disseminação do vírus por pessoas
assintomáticas ou pré-sintomáticas que podem estar transmitindo o vírus sem
saberem.
O Ministério da Saúde publicou em seu portal institucional notícia de que

4

https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/04/315bbca2eb7a3b1279d82292bfb22c71f80ff4d2bb8ee385156359b10fedf392.pdf

5

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/02/Minist--rio-da-Sa--de---Nota-t--cnica-sobre-uso-de-m--scara-caseiras.pdf

6

https://web.facebook.com/minsaude/videos/608421913045840/
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“Máscaras caseiras podem ajudar na prevenção contra o Coronavírus” 7 e elaborou
algumas orientações para que a população faça as máscaras com os materiais que têm
em casa8.
Portanto, apresentamos este projeto de lei que altera a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de
proteção para circulação em locais públicos, as penas previstas, o uso das forças de
segurança públicas, medidas administrativas e o cometimento de infração da ordem
econômica durante as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo coronavírus responsável pelo surto de
2019.
O artigo 1º do presente projeto de lei insere os artigo 4º-J, artigo 4º-K e
o artigo 4º-L, com seus respectivos incisos e parágrafos, à Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.
O artigo 4º-J traz a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção,
mesmo que de fabricação artesanal, por toda e qualquer pessoa durante a circulação
em logradouros, instalações, edificações ou áreas de acesso públicos, bem como a
responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores.
O artigo 4º-K traz a autorização para o emprego das forças de segurança
públicas, federais, estaduais e municipais, bem como da Força de Nacional de
Segurança Pública, para atuar nas ações de preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio por meio de apoio às ações do Ministério da
Saúde, das Secretarias de Saúde estaduais e municipais, na prevenção e combate da
pandemia do novo coronavírus, em caráter episódico e planejado, enquanto durar as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, bem um rol
exemplificativo das ações de apoio das forças de segurança.

7

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus

8

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/02/Minist--rio-da-Sa--de---Nota-t--cnica-sobre-uso-de-m--scara-caseiras.pdf
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Já o artigo 4º-L classifica como infração da ordem econômica,
independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham
por objeto ou possam aumentar arbitrariamente os lucros e/ou elevar sem justa causa
os preços de álcool gel, máscaras de proteção, medicamentos, vacinas, equipamentos e
insumos hospitalares e/ou laboratoriais necessários às medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019, sendo aplicáveis as penas previstas na
Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011.
Pelas razões expostas acima justificamos a apresentação do presente
Projeto de Lei, com o objetivo de adotar medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.
Conto com o apoio dos Nobres Pares para aprovação do presente Projeto
de Lei, que reputo de interesse público.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

PEDRO LUCAS FERNANDES
LÍDER DO PTB
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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
(Vide Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020 e
Medida provisória 951, de 15 de abril 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. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de
saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores
(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou
aquisição.
Art. 5º Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação
imediata de:
I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus;
II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo
coronavírus.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, para dispor sobre procedimentos para
aquisição de bens, serviços e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62
da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
.......................................................................................................................................................
"Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 1562/2020

14

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que
trata esta Lei.
..........................................................................................................................
§ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens,
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou
com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem
ou serviço a ser adquirido." (NR)
"Art. 4º-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o
caput do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor
se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem
adquirido." (NR)
"Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação
de emergência." (NR)
"Art. 4º-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a
elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços
comuns." (NR)
"Art. 4º-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível
durante a gestão do contrato." (NR)
"Art. 4º-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida
a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico
simplificado.
§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a
que se refere o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - adequação orçamentária.
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será
dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.
§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput
não impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores
decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em
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que deverá haver justificativa nos autos." (NR)
"Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de
serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa,
poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de
habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade
relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do caput do art. 7º da Constituição." (NR)
"Art. 4º-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou
presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos
dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será
arredondado para o número inteiro antecedente.
§ 2º Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito
devolutivo.
§ 3º Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art.
39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o
caput." (NR)
"Art. 4º-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis
meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar
a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de
saúde pública." (NR)
"Art. 4º-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta
Lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem
obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial
atualizado do contrato." (NR)
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 951, DE 15 DE ABRIL DE 2020
Estabelece normas sobre compras públicas,
sanções em matéria de licitação e certificação
digital e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Alterações na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020
Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 4º .................................................................................................
..................................................................................................................
§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar
de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade, o sistema de
registro de preços, de que trata o inciso II do caput do art. 15 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado.
§ 5º Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo
poderá aplicar o regulamento federal sobre registro de preços.
§ 6º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado
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da data de divulgação da intenção de registro de preço, entre dois e quatro
dias úteis, para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em
participar do sistema de registro de preços nos termos do disposto no § 4º e
no § 5º." (NR)
"Art. 4º-G ..................................................................................................
.................................................................................................................
§ 4º As licitações de que trata o caput realizadas por meio de sistema de
registro de preços serão consideradas compras nacionais, nos termos do
disposto no regulamento federal, observado o prazo estabelecido no § 6º do
art. 4º." (NR)
"Art. 6º-D Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para
aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666, de 1993, na
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de
2011." (NR)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:
CÓDIGO PENAL
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa", de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984,
publicada no DOU de 13/7/1984, em vigor 6 meses após a publicação)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA
.......................................................................................................................................................
Infração de medida sanitária preventiva
Art. 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução
ou propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da
saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.
Omissão de notificação de doença
Art. 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja
notificação é compulsória:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO XI
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.......................................................................................................................................................
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CAPÍTULO II
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
.......................................................................................................................................................
Desobediência
Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público:
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.
Desacato
Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.529, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011
Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência; dispõe sobre a prevenção e
repressão às infrações contra a ordem
econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de
3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985;
revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de
junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro
de 1999; e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC
e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos
ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da
propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.
Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta
Lei.
CAPÍTULO II
DA TERRITORIALIDADE
Art. 2º Aplica-se esta Lei, sem prejuízo de convenções e tratados de que seja
signatário o Brasil, às práticas cometidas no todo ou em parte no território nacional ou que nele
produzam ou possam produzir efeitos.
§ 1º Reputa-se domiciliada no território nacional a empresa estrangeira que opere
ou tenha no Brasil filial, agência, sucursal, escritório, estabelecimento, agente ou representante.
§ 2º A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos
nesta Lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na
pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal,
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estabelecimento ou escritório instalado no Brasil.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 1.772, DE 2020
(Do Sr. Schiavinato)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso pela população em geral de
máscara de proteção individual, das vias respiratórias, quando declarado
estado de emergência ou calamidade pública em saúde, desde que haja
possibilidade de contágio ou transmissão da doença pelas vias
respiratórias.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1562/2020.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei torna obrigatório o uso pela população em geral de
máscara de proteção individual, das vias respiratórias, quando declarado estado de
emergência ou calamidade pública em saúde, desde que haja possibilidade de
contágio ou transmissão da doença pelas vias respiratórias.
§ 1º A obrigatoriedade de que trata o caput se aplica somente quando
o ente federativo municipal declarar estado de emergência ou de calamidade em
saúde pública.
§ 2º É obrigatório o uso de máscaras de proteção, mesmo que de
fabricação artesanal, por toda e qualquer pessoa durante a circulação em logradouros,
instalações, edificações ou áreas de acesso público.
§ 3º Cabe ao ente municipal orientar a população sobre a
obrigatoriedade do uso da máscara de proteção individual e sendo o caso em havendo
o descumprimento da orientação aplicar a penalidades estabelecidas em lei própria
quando descumprido a obrigação trazida por esta lei, independente das demais
sanções legais.
Art. 2º A Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentará qual
o tipo de material poderá ser utilizado na confecção das máscaras de proteção
individual, bem como todas as normas pertinentes a atender o objetivo desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Depois de terem repetido que o uso de máscaras era inútil contra o
novo coronavírus, vários líderes ocidentais, e inclusive a OMS, estão paulatinamente
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 1562/2020

19

mudando o discurso.
Países que adotaram o uso permanente pela população de máscara
de proteção individual como forma de proteção a taxa de contaminação é bem menor
que os demais países.
Até o dia 08 de abril de 2020 foram confirmados 1.525.3771 casos de
COVID19 e 87.8942 mortes em decorrência da patologia em todo o mundo.
Os números contabilizados dia após dia e as projeções da evolução
da doença para os próximos meses, nos colocam diante de grandes sacrifícios, tanto
do ponto de vista sanitário, como social e econômico.
O principal objetivo do presente projeto de lei é para que a
contaminação que ocorrerá seja de forma gradativa, para que não sature o sistema
brasileiro de saúde.
Mais de 80% dos municípios brasileiros possuem população inferior a
20 mil habitantes e em sua maioria não possuem sistema de saúde complexo
ocorrendo sempre que grande quantidade dos municípios com até 20 mil habitantes
dependem de uma cidade satélite que atende grande quantidade destes pequenos
municípios em relação à saúde.
Se todos estes municípios dependerem deste atendimento em um
mesmo momento o sistema fica saturado e não poderá haver atendimento a todos.
Entendemos que estabelecer obrigatoriedade de uso de máscara
proteção individual quando o individuo entre em contato com a sociedade é uma das
formas de minimizar os contágios e de propagação da doença.
No Brasil, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) emitiu nota, em
02 de abril de 2020, informando que as máscaras de pano podem diminuir a
disseminação do novo coronavírus por pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas.
“A Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda, sempre que possível, o uso da
máscara cirúrgica durante a permanência do profissional no serviço de saúde ou
hospital. Ademais, é desejável que as máscaras sejam trocadas por ocorrência de
sujidade ou excesso de umidade. Principalmente em instituições de referência para
atendimento de pacientes com Covid-19, preocupa-nos a possibilidade de
transmissão da infecção entre profissionais de saúde (transmissão intra-hospitalar),
como já descrito em outros países.
Com a escassez dos equipamentos de proteção individual (EPI) em face da
pandemia, avalia-se o uso das máscaras de pano. Porém, em serviços de saúde,
elas não devem ser usadas sob qualquer circunstância, de acordo com o mesmo
documento citado anteriormente.
Para a população que necessita sair de suas residências, a máscara de pano pode
ser recomendada como uma forma de barreira mecânica. Conquanto, há de ser
destacada a importância da manutenção das outras medidas preventivas já
recomendadas, como distanciamento social, evitar tocar os olhos, nariz e boca,
além de higienizar as mãos com água e sabonete ou álcool gel 70%. A máscara de
pano pode diminuir a disseminação do vírus por pessoas assintomáticas ou présintomáticas que podem estar transmitindo o vírus sem saberem, porém, não
protege o indivíduo que a está utilizando, já que não possui capacidade de filtragem.
O uso da máscara de tecido deve ser individual, não devendo ser compartilhado."

Em face do exposto e, por entender que a medida se releva justa e
oportuna, apresentamos o presente projeto, contando desde já, com o apoio dos
nobres pares a sua aprovação.
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Sala das Sessões, em 9 de abril de 2020.
Schiavinato
Deputado Federal – Progressista - PR

PROJETO DE LEI N.º 1.824, DE 2020
(Do Sr. Eli Borges)
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019. para incluir no rol de enfrentamento do novo coronavirus a
obrigatoriedade do uso de máscaras, recomendadas pela Organização
Mundial de Saúde - OMS, quando da necessidade de trânsito fora das
dependências do isolamento social.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1562/2020.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 3º........................................................................................
...................................................................................................
IX – uso obrigatório de máscaras, recomendadas pela Organização
Mundial de Saúde – OMS, quando houver necessidade de trânsito fora
das dependências do isolamento social.”
..................................................................................................
§ 7º ...........................................................................................
..................................................................................................
II – pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV, VII
e IX do caput deste artigo.
..................................................................................................
§ 12 O descumprimento das medidas previstas no caput deste artigo,
quando adotadas pelo Poder Público Municipal, Estadual, Distrital ou
Federal, sujeitará o infrator às medidas cíveis e penais cabíveis.” (NR)
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O avanço da pandemia do coronavirus é problema grave e atual que tem
amedrontado a população mundial com seus crescentes números de infectados e
aumento na taxa de óbitos.
A proposta que submeto à aprovação dos nobres pares, tem como
objetivo tornar obrigatório o uso de máscaras sempre que o indivíduo precisar sair de
seu ambiente de isolamento social.
Tal medida se faz necessária para conter o avanço da COVID-19, que
tem assombrado a população mundial.
Ontem, dia 05/04/2020, o programa da Tv Globo Fantástico, noticiou “O
Brasil de máscara: como o país se adapta à nova orientação do Ministério da Saúde1”.
Na reportagem, foi abordada a nova orientação do Ministério da Saúde,
porém, com alguma ressalva, para não causar as famosas corridas desesperadas em
farmácias e outros distribuidores atrás de máscaras cirúrgicas e da famosa máscara
N95. Essas devem ser utilizadas somente por pessoal da saúde, que tem contato
direto com pessoas infectadas.
Nesse contexto, submeto à aprovação dos nobres pares esta proposta,
que visa incluir mais uma medida de segurança para combater os avanços do
coronavirus e minimizar potenciais óbitos em virtude da infecção pelo novo vírus.
Sala das Sessões, em 13 de abril de 2020.
Dep. Eli Borges
Solidariedade/TO
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
(Vide Medida Provisória nº 926 de 20 de Março 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
1

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/05/o-brasil-de-mascara-como-o-pais-se-adapta-a-nova-orientacao-doministerio-da-saude.ghtml
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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.
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes
medidas:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme
recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
por rodovias, portos ou aeroportos;
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que
será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e
VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos
à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que:
a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e
b) previstos em ato do Ministério da Saúde.
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base
em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão
ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da
saúde pública.
§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a
assistência à família conforme regulamento;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais
das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante
do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020.
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§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral
privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.
§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste
artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.
§ 5º Ato do Ministro de Estado da Saúde:
I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos
I e II do caput deste artigo; e
II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.
§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança
Pública disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo.
§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
I - pelo Ministério da Saúde;
II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde,
nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou
III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput
deste artigo.
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de
saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
.......................................................................................................................................................
Art. 7º O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e
operacionalização do disposto nesta Lei.
Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos
contratos de que trata o art. 4º-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos.
(Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, para dispor sobre procedimentos para
aquisição de bens, serviços e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62
da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no
âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas
..........................................................................................................................
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VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias,
portos ou aeroportos de:
a) entrada e saída do País; e
b) locomoção interestadual e intermunicipal;
..........................................................................................................................
§ 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar
o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.
§ 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços
públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º.
§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando
afetarem a execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as
reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato
específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o
Poder concedente ou autorizador.
§ 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos
termos do disposto no § 9º, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar
desabastecimento de gêneros necessários à população." (NR)
"Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que
trata esta Lei.
..........................................................................................................................
§ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens,
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou
com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem
ou serviço a ser adquirido." (NR)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 2.059, DE 2020
(Do Sr. Giovani Cherini)
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para tornar obrigatório
o uso de equipamentos de máscaras de proteção em locais públicos e dá
outras providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1562/2020.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a
vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:
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“§ 12. Durante o prazo estipulado no ato previsto no § 2º do art. 1º
desta Lei, será obrigatório o uso de máscaras protetoras faciais em qualquer local
público, durante todo o tempo, não se admitindo exceções.
§ 13. Até que se encerre o prazo estipulado no ato previsto no § 2º do
art. 1º desta Lei, todos os estabelecimentos que funcionem com atendimento ao
público deverão fornecer aos trabalhadores, além de máscaras protetoras faciais,
todos os equipamentos de proteção individual (EPI) indicados para a atividade e em
consonância com as normas regulamentadoras concernentes.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Apesar das medidas de restrição para limitar a exposição e o contágio
pelo Sars-coV-2, causador da Covid-19, é inevitável que persista alguma circulação
de pessoas, seja para desempenhar atividades essenciais, seja para aceder a
serviços e produtos indispensáveis a sua manutenção. Ocorre que, devido à
impossibilidade de se saber de antemão quem está ou não contaminado e
transmitindo os vírus, todo o esforço de distanciamento social pode ser perdido em
um único contato desprotegido. Como diversos estudos têm mostrado, as chances de
contágio diminuem imensamente se tanto o potencial transmissor quanto o potencial
contaminado estiverem usando máscaras de proteção, sendo esse o método isolado
mais eficiente.
Se um contato ocasional e fugaz sem a devida proteção já é arriscado,
muito maior será o risco de quem, por necessidade de sua atividade e em atenção às
necessidades alheias, tem dezenas, até mais, de contatos ao longo de cada dia. É
essa a situação de todos os trabalhadores que lidam com o público e que, por isso,
devem receber, ao iniciar sua jornada de trabalho, todos os EPI que forem indicados
para a situação.
Em um momento como o atual, em que um mero descuido pode
significar a doença e até a morte, medidas como as propostas neste projeto são, mais
que indicadas, necessárias. Tenho convicção que os nobres pares, compartilhando
minhas preocupações, o considerarão merecedor de seus votos e apoio.
Sala das Sessões, em 22 de abril de 2020.
Deputado GIOVANI CHERINI
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
* Ver Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020
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* Ver Medida Provisória nº 927, de 22 de março 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.
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes
medidas:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme
recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
por rodovias, portos ou aeroportos;
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que
será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e
VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos
à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que:
a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e
b) previstos em ato do Ministério da Saúde.
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§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base
em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão
ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da
saúde pública.
§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a
assistência à família conforme regulamento;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais
das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante
do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020.
§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral
privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.
§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste
artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.
§ 5º Ato do Ministro de Estado da Saúde:
I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos
I e II do caput deste artigo; e
II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.
§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança
Pública disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo.
§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
I - pelo Ministério da Saúde;
II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde,
nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou
III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput
deste artigo.
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de
saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores
(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou
aquisição.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, para dispor sobre procedimentos para
aquisição de bens, serviços e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62
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da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no
âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas
..........................................................................................................................
VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias,
portos ou aeroportos de:
a) entrada e saída do País; e
b) locomoção interestadual e intermunicipal;
..........................................................................................................................
§ 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar
o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.
§ 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços
públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º.
§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando
afetarem a execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as
reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato
específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o
Poder concedente ou autorizador.
§ 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos
termos do disposto no § 9º, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar
desabastecimento de gêneros necessários à população." (NR)
"Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que
trata esta Lei.
..........................................................................................................................
§ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens,
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou
com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem
ou serviço a ser adquirido." (NR)
"Art. 4º-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o
caput do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor
se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem
adquirido." (NR)
"Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação
de emergência." (NR)
"Art. 4º-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a
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elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços
comuns." (NR)
"Art. 4º-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível
durante a gestão do contrato." (NR)
"Art. 4º-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida
a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico
simplificado.
§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a
que se refere o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - adequação orçamentária.
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será
dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.
§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput
não impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores
decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em
que deverá haver justificativa nos autos." (NR)
"Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de
serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa,
poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de
habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade
relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do caput do art. 7º da Constituição." (NR)
"Art. 4º-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou
presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos
dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será
arredondado para o número inteiro antecedente.
§ 2º Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito
devolutivo.
§ 3º Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art.
39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o
caput." (NR)
"Art. 4º-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis
meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar
a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de
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saúde pública." (NR)
"Art. 4º-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta
Lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem
obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial
atualizado do contrato." (NR)
"Art. 6º-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de
suprimento de fundos e por item de despesa, para as aquisições e contratações
a que se refere o caput do art. 4º, quando a movimentação for realizada por
meio de Cartão de Pagamento do Governo:
I - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a"
do inciso I do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e
II - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea "a"
do inciso II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993." (NR)
"Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019,
exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4º-H, que obedecerão ao prazo
de vigência neles estabelecidos." (NR)
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta
Wagner de Campos Rosário
Walter Souza Braga Netto
André Luiz de Almeida Mendonça

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre as medidas trabalhistas para
enfrentamento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de
20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente
do coronavírus (covid-19), e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62
da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 38. A Lei nº 13.979, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3º .............................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança
Pública e da Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do
caput.
§ 6º-A O ato conjunto a que se refere o § 6º poderá estabelecer delegação de
competência para a resolução dos casos nele omissos.
..............................................................................................................." (NR)
Art. 39. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 22 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

PROJETO DE LEI N.º 2.118, DE 2020
(Do Sr. Alexandre Frota)
Dispõe sobre a distribuição gratuita de máscaras de tecido e álcool gel
antisséptico, por parte das empresas que retornarem para os funcionários
e clientes ou consumidores e dá outras providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1562/2020.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas autorizadas a retomarem suas atividades,
deverão fornecer máscara em tecido e álcool gel a 70% (setenta por cento) aos seus
clientes e consumidores que só poderão entrar, obrigatoriamente nos
estabelecimentos com o uso das respectivas máscaras individuais.
§ 1° Os funcionários dos estabelecimentos referidos no caput deverão
fazer uso de luvas descartáveis, além das máscaras em tecido, com a troca periódica
de ambos, de acordo com a orientação das entidades de saúde pública.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Paulatinamente as atividades produtivas do país estão voltando à
normalidade, porém não podemos baixar a guarda para a disseminação da doença
do Covid 19.
Portanto medidas de prevenção do contágio ainda são necessárias
para a mínima proteção da sociedade.
Não podemos por tudo a perder quando do retorno das atividades, o
sacrifício que a população em geral fez, não pode ser em vão.
Esta medida visa evitar a proliferação da doença acima citada, e dar
segurança à saúde de todos.
Esse projeto de lei tem o condão de prevenir e cuidar da saúde de
todos os brasileiros, sem que seja novamente suspensa a produção no país,
precisamos, aos poucos retomar nossas vidas à normalidade.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 1562/2020

32

Dada a relevância da matéria, esperamos poder contar com o apoio
dos nossos ilustres Pares nesta Casa para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 23 de abril de 2020.
Alexandre Frota
Deputado Federal
PSDB/SP

PROJETO DE LEI N.º 2.138, DE 2020
(Do Sr. Weliton Prado)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção e outros
recursos necessários à prevenção da disseminação do Coronavírus
causador da COVID-19 e de outras doenças respiratórias, como a gripe,
nos órgãos, entidades, estabelecimentos e serviços que menciona.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1562/2020.
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PROJETO DE LEI Nº ________________/2020
(Do Sr. Weliton Prado)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de
máscara de proteção e outros recursos
necessários à prevenção da disseminação do
Coronavírus causador da COVID-19 e de
outras doenças respiratórias, como a gripe, nos
órgãos, entidades, estabelecimentos e serviços
que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam os funcionários, servidores e colaboradores que prestem atendimento
ao público nos órgãos e nas entidades da administração pública, nos sistemas
Penitenciário e Socioeducativo, nos estabelecimentos industriais, comerciais, bancários,
rodoviários, aeroviários, aquaviários e metroviários, de transporte individual e coletivo,
público e privado de passageiros, nas instituições de ensino, nas de longa permanência
para idosos e nas unidades lotéricas obrigados a utilizar em seus ambientes de trabalho,
nos termos de regulamento, máscara de proteção ou cobertura sobre o nariz e boca e
outros recursos necessários à prevenção da disseminação do coronavírus causador da
Covid-19, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia
dessa doença.
Parágrafo único. Para os fins do disposto nesta lei, os órgãos, entidades e
estabelecimentos a que se refere o caput fornecerão gratuitamente máscaras de proteção
e outros recursos necessários à prevenção da disseminação do coronavírus causador da
Covid-19 para seus funcionários, servidores e colaboradores.
Art. 2º Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere o art. 1º, sempre
que possível, disponibilizarão para os consumidores e usuários dos seus serviços
recursos necessários à higienização pessoal para prevenir a transmissão do coronavírus
causador da Covid-19.
§ 1º. Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere o art. 1º adotarão
outras medidas de prevenção que se fizerem necessárias, como a organização de seus
atendimentos, a fim de se evitarem aglomerações.
§ 2º Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere o art. 1º deverão
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impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara ou
cobertura sobre o nariz e a boca.
§ 3º – Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere o art. 1º deverão
afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de máscaras e o número
máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento, nos termos
de regulamento.
Art. 3º Após o período do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do
coronavírus causador da Covid-19, o disposto no art. 1º aplica-se também para evitar
transmitir outros vírus respiratórios, como a gripe, aos funcionários, servidores e
colaboradores que apresentem sinal ou sintoma respiratório e que prestem atendimento
ao público nos órgãos, nas entidades e estabelecimentos que menciona.
Parágrafo único. Serão realizadas campanhas amplas sobre os comportamentos
adequados para a utilização de máscaras de proteção nos casos previstos no caput
objetivando romper com preconceitos e estigmas do uso do equipamento para redução da
transmissão de doenças respiratórias.
Art. 4º. O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às sanções
previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo de
outras sanções cíveis, administrativa ou penais.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação:
A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu a capacidade de um paciente
de transmitir o novo coronavírus antes de apresentar os sintomas. A organização informou
ainda que “potencial benefício” do uso de máscara por pessoas aparentemente saudáveis
é o controle da transmissão.
A Nota Informativa do Ministério da Saúde nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS,
destaca que o “uso das máscaras caseiras é mais uma intervenção a ser implementada
junto com as demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde como o
distanciamento social, a etiqueta respiratória e higienização das mãos visando
interromper o ciclo da COVID19. Essas medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde,
quando adotadas em conjunto, potencializam os efeitos da proteção contra o COVID-19
no país e por isso são tão importantes de serem adotadas por toda a população”.
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A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) reitera as orientações e instruções do
Ministério da Saúde (MS) sobre confecção e lavagem de máscaras caseiras e ressalta
que a recomendação de uso de máscaras caseiras em larga escala tem como base a
proteção coletiva, uma vez que muitas pessoas podem estar infectadas e serem
assintomáticas.
Desde o início da pandemia de coronavírus no Brasil, tenho defendido ações do
poder público para incentivo do uso das máscaras. Contudo, recebemos críticas e
vivenciamos atitudes preconceituosas relacionadas ao uso do equipamento de proteção.
Mas, apesar do reconhecimento tardio da importância do uso das máscaras, ainda é
fundamental que a medida seja adotada de forma complementar nesse momento de
pandemia e de forma permanente para evitar a transmissão de outras doenças
respiratórias.
De acordo com o Ministério da Saúde, “pesquisas têm apontado que a utilização de
máscaras caseiras impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do
usuário no ambiente, garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de
comportamento da população e diminuição de casos”.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais acertadamente aprovou a Lei 23.636, de
17 de abril de 2020, para obrigar o uso de máscara de proteção e outros recursos
necessários à prevenção da disseminação do coronavírus causador da Covid-19 nos
órgãos, entidades, estabelecimentos e serviços que menciona por funcionários,
servidores e colaboradores.
A Prefeitura de Belo Horizonte, em decisão de escopo ainda maior, obriga o uso de
máscaras ou cobertura sobre o nariz e boca por todas as pessoas.
Ademais, as populações de outros países já são acostumadas a utilizar máscaras
para evitar transmitir diversos vírus respiratórios, como a gripe, razão pela qual seu uso
deve ser realizado de forma permanente, mesmo após a pandemia.
Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, em abril de 2020.

WELITON PRADO
DEPUTADO FEDERAL – PROS/MG
Vice-Líder na Câmara dos Deputados
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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 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
.......................................................................................................................................................
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme
o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das
definidas em normas específicas:
I - multa;
II - apreensão do produto;
III - inutilização do produto;
IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
V - proibição de fabricação do produto;
VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
VII - suspensão temporária de atividade;
VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;
IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
XI - intervenção administrativa;
XII - imposição de contrapropaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade
administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive
por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a
vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante
procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de
proteção ao consumidor nos demais casos. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº
8.656, de 21/5/1993)
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior
a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente
que venha a substituí-lo. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 8.703, de 6/9/1993)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 23.636, DE 17 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de
máscara de proteção e outros recursos
necessários à prevenção da disseminação do
Coronavírus causador da COVID-19 nos
órgãos, entidades, estabelecimentos e serviços
que menciona.
O Governador do Estado de Minas Gerais, O Povo do Estado de Minas Gerais, por
seus representantes, decretou e eu, em seu nome, promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Ficam os funcionários, servidores e colaboradores que prestem atendimento
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ao público nos órgãos e nas entidades da administração pública, nos Sistemas Penitenciário e
Socioeducativo, nos estabelecimentosindustriais, comerciais, bancários, rodoviários e
metroviários, nas instituições de longa permanência para idosos e nas unidades lotéricas, em
funcionamento no Estado, obrigados a utilizar em seus ambientes de trabalho, nos termos de
regulamento, máscara de proteção e outros recursos necessários à prevenção da disseminação
do coronavírus causador da Covid-19, enquanto perdurar em Minas Gerais o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia dessa doença.
Parágrafo único. Para os fins do disposto nesta lei, os órgãos, entidades e
estabelecimentos a que se refere o caput fornecerão gratuitamente máscaras de proteção e outros
recursos necessários à prevenção da disseminação do coronavírus causador da Covid-19 para
seus funcionários, servidores e colaboradores.
Art. 2º Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere o art. 1º, sempre que
possível, disponibilizarão para os consumidores e usuários dos seus serviços recursos
necessários à higienização pessoal para prevenir a transmissão do coronavírus causador da
Covid-19.
Parágrafo único. Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere o art. 1º
adotarão outras medidas de prevenção que se fizerem necessárias, como a organização de seus
atendimentos a fim de se evitarem aglomerações.
Art. 3º O descumprimento do disposto nos arts. 1º e 2º desta lei sujeitará o infrator
às sanções previstas no art. 97 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999.
Art. 4º O disposto no art. 1º aplica-se também aos serviços de transporte individual
e coletivo, público e privado, de passageiros no âmbito do Estado, excluídos aqueles de
competência federal.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput sujeitará o infrator às
sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, aos 17 de abril de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da
Independência do Brasil.
ROMEU ZEMA NETO

PROJETO DE LEI N.º 2.156, DE 2020
(Do Sr. Luciano Ducci)
Dispõe sobre o uso obrigatório máscaras em todo território nacional
enquanto durarem os efeitos do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março
de 2020.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1562/2020.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Enquanto durarem os efeitos do Decreto Legislativo nº 6 de 20
de março de 2020, será obrigatório a todos os cidadãos o uso de máscaras de
proteção facial, ainda que artesanais, em todos os espaços públicos, nas vias
públicas, no transporte público coletivo, nos estabelecimentos comerciais e industriais,
de todo o território nacional.
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§ 1º. Os estabelecimentos públicos e privados que estiverem
autorizados a funcionar deverão fornecer máscaras de proteção facial aos seus
servidores, funcionários e colaboradores.
§ 2º. Os estabelecimentos públicos e privados que estejam
autorizados a funcionar deverão exigir o uso de máscaras de proteção facial por seus
servidores, funcionários, colaboradores e clientes para acesso às suas dependências,
impedindo a entrada daqueles que não cumprirem a presente determinação.
Art. 2º. Os Estados e o Distrito Federal deverão estabelecer critérios
e procedimentos, para garantir o fornecimento gratuito de máscaras de proteção
facial, à parcela da população que não tenha condições de acesso ao produto.
Art. 3º. Compete aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal,
através dos órgãos que julgarem pertinentes, promover a fiscalização do cumprimento
do disposto nesta Lei, bem como a aplicação das sanções cabíveis.
Parágrafo Único. A inobservância do disposto nesta Lei sujeita ao infrator,
no que couber, às penas previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977, bem como no art. 268 do Código Penal, sem o prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
JUSTIFICAÇÃO
O mundo tem sofrido grandes impactos causados pela
proliferação do novo coronavírus. Diversas medidas têm sido tomadas na tentativa de
frear o crescimento do contágio e na busca de preservar a maior quantidade de vidas
possível. Dentre essas medidas, uma das mais discutidas e praticadas é o isolamento
social da população. A orientação da maioria dos especialistas em saúde é a de que
para conter o avanço da doença é necessário que a circulação de pessoas seja
extremamente restrita, o que tem levado a líderes do mundo todo a determinar o
fechamento do comércio, mantendo em funcionamento apenas os serviços
essenciais, como supermercados, padarias e farmácias.
Entretanto, verifica-se que mesmo com os alertas para a
manutenção do distanciamento social, as pessoas continuam circulando e
descumprindo as orientações das autoridades sanitárias. Ademais, verificamos que
alguns Estados e Municípios da Federação, estão afrouxando as regras de combate
à epidemia do Covid-19, sob a alegação de que o fechamento de atividades
comerciais trará irreversíveis danos econômicos, adotando assim, critérios mais
flexíveis no tocante à circulação de pessoas.
Diante disso, entendo que é necessário encontrarmos uma
forma de diminuir a transmissão do vírus e, por consequência, o contágio das pessoas.
Resta provado que a utilização de máscaras é um importante aliado nessa missão de
impedir a circulação do Covid-19, devendo ser obrigatória a todos os cidadãos o seu
uso em todos os lugares.
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recomendações de distanciamento social prescritas pelas autoridades de saúde, ao
contrário, visa se somar ao esforço diminuir a disseminação do vírus, bem como
preservar a saúde das pessoas, evitando assim um aumento na curva de infectados,
que está cada vez mais pressionando o nosso sistema de saúde.
Pelas razões expostas acima, contamos com o imprescindível
apoio dos nobres Pares para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, em 23 de abril de 2020.
Luciano Ducci
Deputado Federal
(PSB/PR)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Anastasia, Primeiro VicePresidente 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
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 (Covid19).
§ 3º Bimestralmente, a Comissão realizará audiência pública com a presença do
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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 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977
Configura infrações à legislação sanitária
federal, estabelece as sanções respectivas, e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
.......................................................................................................................................................
Art. 10. São infrações sanitárias:
I - construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional,
laboratórios de produção de medicamentos, drogas, insumos, cosméticos, produtos de higiene,
dietéticos, correlatos, ou quaisquer outros estabelecimentos que fabriquem alimentos, aditivos
para alimentos, bebidas, embalagens, saneantes e demais produtos que interessem à saúde
pública, sem registro, licença e autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando as
normas legais pertinentes:
Pena - advertência, interdição, cancelamento de autorização e de licença, e/ou
multa.
II - construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, postos ou casas de saúde, clínicas
em geral, casas de repouso, serviços ou unidades de saúde, estabelecimentos ou organizações
afins, que se dediquem à promoção, proteção e recuperação da saúde, sem licença do órgão
sanitário competente ou contrariando normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena - advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa.
III - instalar ou manter em funcionamento consultórios médicos, odontológicos e
de pesquisas clínicas, clínicas de hemodiálise, bancos de sangue, de leite humano, de olhos, e
estabelecimentos de atividades afins, institutos de esteticismo, ginástica, fisioterapia e de
recuperação, balneários, estâncias hidrominerais, termais, climatéricas, de repouso, e
congêneres, gabinetes ou serviços que utilizem aparelhos e equipamentos geradores de raios X,
substâncias radioativas, ou radiações ionizantes e outras, estabelecimentos, laboratórios,
oficinas e serviços de ótica, de aparelhos ou materiais óticos, de prótese dentária, de aparelhos
ou materiais para uso odontológico, ou explorar atividades comerciais, industriais, ou
filantrópicas, com a participação de agentes que exerçam profissões ou ocupações técnicas e
auxiliares relacionadas com a saúde, sem licença do órgão sanitário competente ou contrariando
o disposto nas demais normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e/ou multa;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
IV - extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar,
fracionar, embalar ou reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, transportar, comprar,
vender, ceder ou usar alimentos, produtos alimentícios, medicamentos, drogas, insumos
farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, correlatos, embalagens, saneantes,
utensílios e aparelhos que interessem à saúde pública ou individual, sem registro, licença, ou
autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária
pertinente:
Pena - advertência, apreensão e inutilização, interdição, cancelamento do registro,
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e/ou multa;
V - fazer propaganda de produtos sob vigilância sanitária, alimentos e outros,
contrariando a legislação sanitária:
Pena - advertência, proibição de propaganda, suspensão de venda, imposição de
mensagem retificadora, suspensão de propaganda e publicidade e multa. (Pena com redação
dada Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
VI - deixar, aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de notificar doença ou
zoonose transmissível ao homem, de acordo com o que disponham as normas legais ou
regulamentares vigentes:
Pena - advertência, e/ou multa;
VII - impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças
transmissíveis e ao sacrifício de animais domésticos considerados perigosos pelas autoridades
sanitárias:
Pena - advertência, e/ou multa;
VIII - reter atestado de vacinação obrigatória, deixar de executar, dificultar ou oporse à execução de medidas sanitárias que visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua
disseminação, à preservação e à manutenção da saúde:
Pena - advertência, interdição, cancelamento de licença ou autorização, e/ou multa;
IX - opor-se à exigência de provas imunológicas ou à sua execução pelas
autoridades sanitárias:
Pena - advertência, e/ou multa;
X - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes
no exercício de suas funções:
Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento de licença e/ou multa;
(Pena com redação dada pela Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
XI - aviar receita em desacordo com prescrições médicas ou determinação expressa
de lei e normas regulamentares:
Pena - advertência, interdição, cancelamento de licença, e/ou multa;
XII - fornecer, vender ou praticar atos de comércio em relação a medicamentos,
drogas e correlatos cuja venda e uso dependam de prescrição médica, sem observância dessa
exigência e contrariando as normas legais e regulamentares:
Pena - advertência, interdição, cancelamento da licença, e/ou multa;
XIII - retirar ou aplicar sangue, proceder a operações de plasmaferese, ou
desenvolver outras atividades hemoterápicas, contrariando normas legais e regulamentares:
Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e registro e/ou
multa; (Pena com redação dada pela Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
XIV - exportar sangue e seus derivados, placentas, órgãos, glândulas ou hormônios,
bem como quaisquer substâncias ou partes do corgo humano, ou utilizá-los contrariando as
disposições legais e regulamentares:
Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento de licença e registro e/ou
multa; (Pena com redação dada pela Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
XV - rotular alimentos e produtos alimentícios ou bebidas bem como
medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos,
perfumes, correlatos, saneantes, de correção estética e quaisquer outros contrariando as normas
legais e regulamentares:
Pena - advertência, inutilização, interdição, e/ou multa;
XVI - alterar o processo de fabricação dos produtos sujeitos a controle sanitário,
modificar os seus componentes básicos, nome, e demais elementos objeto do registro, sem a
necessária autorização do órgão sanitário competente:
Pena - advertência, interdição, cancelamento do registro da licença e autorização,
e/ou multa;
XVII - reaproveitar vasilhames de saneantes, seus congêneres e de outros produtos
capazes de serem nocivos à saúde, no envasilhamento de alimentos, bebidas, refrigerantes,
produtos dietéticos, medicamentos, drogas, produtos de higiene, cosméticos e perfumes:
Pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro,
e/ou multa;
XVIII - importar ou exportar, expor à venda ou entregar ao consumo produtos de
interesse à saúde cujo prazo de validade tenha se expirado, ou apor-lhes novas datas, após
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expirado o prazo; (Inciso com redação dada Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
Pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro,
da licença e da autorização, e/ou multa.
XIX - industrializar produtos de interesse sanitário sem a assistência de responsável
técnico, legalmente habilitado:
Pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro,
e/ou multa;
XX - utilizar, na preparação de hormônios, órgãos de animais doentes, estafados ou
emagrecidos ou que apresentem sinais de decomposição no momento de serem manipulados:
Pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro,
da autorização e da licença, e/ou multa;
XXI - comercializar produtos biológicos, imunoterápicos e outros que exijam
cuidados especiais de conservação, preparação, expedição, ou transporte, sem observância das
condições necessárias à sua preservação:
Pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro,
e/ou multa;
XXII - aplicação, por empresas particulares, de raticidas cuja ação se produza por
gás ou vapor, em galerias, bueiros, porões, sótãos ou locais de possível comunicação com
residências ou freqüentados por pessoas e animais:
Pena - advertência, interdição, cancelamento de licença e de autorização, e/ou
multa;
XXIII - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades
e outras exigências sanitárias pelas empresas de transportes, seus agentes e consignatários,
comandantes ou responsáveis diretos por embarcações, aeronaves, ferrovias, veículos terrestres,
nacionais e estrangeiros:
Pena - advertência, interdição, e/ou multa;
XXIV - inobservância das exigências sanitárias relativas a imóveis, pelos seus
proprietários, ou por quem detenha legalmente a sua posse:
Pena - advertência, interdição, e/ou multa;
XXV - exercer profissões e ocupações relacionadas com a saúde sem a necessária
habilitação legal:
Pena - interdição e/ou multa;
XXVI - cometer o exercício de encargos relacionados com a promoção, proteção e
recuperação da saúde a pessoas sem a necessária habilitação legal:
Pena - interdição, e/ou multa;
XXVII - proceder à cremação de cadáveres, ou utilizá-los, contrariando as normas
sanitárias pertinentes:
Pena - advertência, interdição, e/ou multa;
XXVIII - fraudar, falsificar ou adulterar alimentos, inclusive bebidas,
medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, correlatos, comésticos, produtos de higiene,
dietéticos, saneantes e quaisquer outros que interessem à saúde pública:
Pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto, suspensão
de venda e/ou fabricação do produto, cancelamento do registro do produto, interdição parcial
ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização para o funcionamento da empresa,
cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento e/ou multa; (Pena com redação
dada Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
XXIX - transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção da
saúde:
Pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto; suspensão
de venda e/ou fabricação do produto, cancelamento do registro do produto; interdição parcial
ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa,
cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento, proibição de propaganda e/ou
multa; (Pena com redação dada Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
XXX - expor ou entregar ao consumo humano, sal refinado, moído ou granulado,
que não contenha iodo na proporção estabelecida pelo Ministério da Saúde. (Inciso com
redação dada pela Lei nº 9.005, de 16/3/1995)
Pena - advertência, apreensão e/ou interdição do produto, suspensão de venda e/ou
fabricação do produto, cancelamento do registro do produto e interdição parcial ou total do
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estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento
do alvará de licenciamento do estabelecimento e/ou multa; (Pena com redação dada Medida
Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
XXXI - descumprir atos emanados das autoridades sanitárias competentes visando
à aplicação da legislação pertinente:
Pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto, suspensão
de venda e/ou de fabricação do produto, cancelamento do registro do produto; interdição parcial
ou total do estabelecimento; cancelamento de autorização para funcionamento da empresa,
cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento, proibição de propaganda e/ou
multa; (Pena com redação dada Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
XXXII - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas,
formalidades, outras exigências sanitárias, por pessoas física ou jurídica, que operem a
prestação de serviços de interesse da saúde pública em embarcações, aeronaves, veículos
terrestres, terminais alfandegados, terminais aeroportuários ou portuários, estações e passagens
de fronteira e pontos de apoio de veículos terrestres:
Pena - advertência, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento e/ou
multa; (Inciso acrescido Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
XXXIII - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas,
formalidades, outras exigências sanitárias, por empresas administradoras de terminais
alfandegados, terminais aeroportuários ou portuários, estações e passagens de fronteira e pontos
de apoio de veículos terrestres:
Pena - advertência, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento e/ou
multa; (Inciso acrescido Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
XXXIV - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas,
formalidades, outras exigências sanitárias relacionadas à importação ou exportação, por pessoas
física ou jurídica, de matérias-primas ou produtos sob vigilância sanitária:
Pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da
autorização de funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa; (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
XXXV - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas,
formalidades, outras exigências sanitárias relacionadas a estabelecimentos e às boas práticas de
fabricação de matérias-primas e de produtos sob vigilância sanitária:
Pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da
autorização de funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa; (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
XXXVI - proceder a mudança de estabelecimento de armazenagem de produto
importado sob interdição, sem autorização do órgão sanitário competente:
Pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da
autorização de funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa; (Inciso
acrescido Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
XXXVII - proceder a comercialização de produto importado sob interdição:
Pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da
autorização de funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa; (Inciso
acrescido Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
XXXVIII - deixar de garantir, em estabelecimentos destinados à armazenagem
e/ou distribuição de produtos sob vigilância sanitária, a manutenção dos padrões de identidade
e qualidade de produtos importados sob interdição ou aguardando inspeção física:
Pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da
autorização de funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa; (Inciso
acrescido Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
XXXIX - interromper, suspender ou reduzir, sem justa causa, a produção ou
distribuição de medicamentos de tarja vermelha, de uso continuado ou essencial à saúde do
indivíduo, ou de tarja preta, provocando o desabastecimento do mercado:
Pena - advertência, interdição total ou parcial do estabelecimento, cancelamento do
registro do produto, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa,
cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento e/ou multa; (Inciso acrescido
Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
XL - deixar de comunicar ao órgão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde
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a interrupção, suspensão ou redução da fabricação ou da distribuição dos medicamentos
referidos no inciso XXXIX:
Pena - advertência, interdição total ou parcial do estabelecimento, cancelamento do
registro do produto, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa,
cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento e/ou multa; (Inciso acrescido
Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
XLI - descumprir normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras
exigências sanitárias, por pessoas física ou jurídica, que operem a prestação de serviços de
interesse da saúde pública em embarcações, aeronaves, veículos terrestres, terminais
alfandegados, terminais aeroportuários ou portuários, estações e passagens de fronteira e pontos
de apoio de veículo terrestres:
Pena - advertência, interdição total ou parcial do estabelecimento, cancelamento do
registro do produto, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa,
cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento e/ou multa. (Inciso acrescido
Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
XLII - reincidir na manutenção de focos de vetores no imóvel por descumprimento
de recomendação das autoridades sanitárias:
Pena - multa de 10% (dez por cento) dos valores previstos no inciso I do § 1º do art.
2º, aplicada em dobro em caso de nova reincidência. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.301, de
27/6/2016)
XLIII - (VETADO na Lei nº 13.804, de 10/1/2019)
Parágrafo único. Independem de licença para funcionamento os estabelecimentos
integrantes da Administração Pública ou por ela instituídos, ficando sujeitos, porém, às
exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à aparelhagem adequados e à
assistência e responsabilidade técnicas.
Art. 11. A inobservância ou a desobediência às normas sanitárias para o ingresso e
a fixação de estrangeiro no País, implicará em impedimento do desembarque ou permanência
do alienígena no território nacional, pela autoridade sanitária competente.
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa", de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984,
publicada no DOU de 13/7/1984, em vigor 6 meses após a publicação)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA
.......................................................................................................................................................
Infração de medida sanitária preventiva
Art. 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução
ou propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da
saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.
Omissão de notificação de doença
Art. 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja
notificação é compulsória:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
.......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 2.335, DE 2020
(Do Sr. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.)
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para tornar obrigatório
o uso de máscara protetoras faciais em locais públicos e dá outras
providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1562/2020.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclui-se o art. 3-A na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
que passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:
“Art. 3-A Fica estabelecido o uso obrigatório de máscaras protetoras
faciais, confeccionadas de forma artesanal ou industrial, em ambientes
fechados de uso comum, estabelecimentos comerciais, bancários,
industriais, de prestação de serviços, em locais de livre circulação de
pessoas, bem como em transportes públicos e individuais de
passageiros, enquanto durar a emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Novo Coronavírus.
§1º A fiscalização do cumprimento da medida estabelecida neste
artigo ficará a cargo das prefeituras municipais com o apoio dos
Governos Estaduais através dos seus agentes públicos de saúde e
segurança.
§2º O descumprimento das medidas fixadas no Caput deste artigo
será objeto de multa no valor de um salário mínimo.
Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O Brasil está vivendo uma de suas maiores crises sanitárias da
história causada pela disseminação do Sars-coV-2, causador do novo Coronavírus, e
que até o presente momento já levou a óbito mais de 5 mil brasileiros.
Mesmo com todas as medidas restritivas de circulação impostas à
população, é inevitável que algumas pessoas necessitem sair dos seus espaços de
isolamento social para trabalharem, repor mantimentos ou mesmo procurar auxílio de
cuidados em saúde, é neste momento que o perigo de contagio pelo Covid-19
aumenta sobremaneira.
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Visando evitar estas situações de aumento risco de contágio para
nossa população, propomos o presente Projeto de Lei que visa tornar obrigatório o
uso de máscaras protetoras faciais à todos aqueles que necessitarem circular por
algum espaço público.
Ante todo o exposto, solicito o apoio dos demais parlamentares no
sentido da aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 30 de abril de 2020
.Deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr.
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
(Vide Medida Provisória 926, de 20 de março de 2020 e
Medida Provisória 927, de 22 de março 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. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes
medidas:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme
recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
por rodovias, portos ou aeroportos;
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que
será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e
VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos
à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que:
a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e
b) previstos em ato do Ministério da Saúde.
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base
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em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão
ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da
saúde pública.
§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a
assistência à família conforme regulamento;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais
das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante
do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020.
§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral
privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.
§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste
artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.
§ 5º Ato do Ministro de Estado da Saúde:
I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos
I e II do caput deste artigo; e
II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.
§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança
Pública disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo.
§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
I - pelo Ministério da Saúde;
II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde,
nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou
III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput
deste artigo.
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de
saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, para dispor sobre procedimentos para
aquisição de bens, serviços e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62
da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no
âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas
..........................................................................................................................
VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias,
portos ou aeroportos de:
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a) entrada e saída do País; e
b) locomoção interestadual e intermunicipal;
..........................................................................................................................
§ 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar
o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.
§ 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços
públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º.
§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando
afetarem a execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as
reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato
específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o
Poder concedente ou autorizador.
§ 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos
termos do disposto no § 9º, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar
desabastecimento de gêneros necessários à população." (NR)
"Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que
trata esta Lei.
..........................................................................................................................
§ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens,
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou
com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem
ou serviço a ser adquirido." (NR)
"Art. 4º-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o
caput do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor
se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem
adquirido." (NR)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre as medidas trabalhistas para
enfrentamento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de
20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente
do coronavírus (covid-19), e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 38. A Lei nº 13.979, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3º .............................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança
Pública e da Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do
caput.
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§ 6º-A O ato conjunto a que se refere o § 6º poderá estabelecer delegação de
competência para a resolução dos casos nele omissos.
.................................................................................................................."
(NR)
Art. 39. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

PROJETO DE LEI N.º 2.348, DE 2020
(Da Sra. Rejane Dias)
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019, para tornar obrigatório o uso de máscaras em todo o
território nacional enquanto perdurar o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia do coronavírus COVID-19 e dá outras
providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1562/2020.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019,
para tornar obrigatório a distribuição máscaras a todos os trabalhadores e pessoas
que frequentam as instituições bancárias e creditícias públicas e privadas.
Art. 2º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 2º-A:
“Art. 2º-A Torna obrigatório a todas as pessoas, inclusive crianças e
adolescentes, do uso de máscaras de proteção facial descartáveis,
cirúrgicas, de tecidos ou material afim, em qualquer lugar público ou
privado, vias públicas, equipamentos de transporte público coletivo ou
privado, estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de
serviços, templos, com a finalidade de proteger a população.
§ 1º O não cumprimento da presente lei acarretará multa prevista na
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Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 que configura infrações à
legislação sanitária federal e estabelece as sanções respectivas.
§ 2º A fiscalização dessa Lei cabe autoridades sanitárias do respectivo
ente federativo.
§3º Os recursos oriundos das multas aplicadas serão destinados as
ações de combate ao Coronavírus – COVID-19.
§ 4º O disposto no caput vigorará enquanto perdurar o estado de
emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A organização Mundial de Saúde – OMS, decretou em 30 de janeiro
de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus – COVID-19 constitui
uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de
alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional.
O Brasil é um dos países com transmissão comunitária da COVID-19
e confirmou 71.886 casos e 5.017 mortes pela doença até a tarde do dia 28 de abril
de 2020
Para conter a epidemia diversos estados brasileiros adotaram
medidas de isolamento social, com a finalidade de reduzir a circulação e aglomeração
de pessoas. No entanto, alguns Estados irão flexibilizar a quarentena, e com a
abertura estabelecimentos comerciais, consequentemente irá ter um aumento de
circulação de pessoas. É necessário adotar medidas preventivas para conter a
proliferação do coronavírus, entre elas o uso de máscaras pela população, inclusive
em crianças e adolescentes.
Diante da situação anormal, do sobrecarregamento do sistema de
saúde, da falta de UTI e equipamentos básicos, da importância de se adotar medidas
para evitar que a doença se alastre e que propomos o uso obrigatório de máscaras a
toda população brasileira, que estejam fora de casa enquanto durar a pandemia do
novo coronavírus.
A presente proposição tem amparo na Constituição Federal nos arts.
6º e 196, que preceituam que a saúde é direito fundamental e social, devendo ser
garantida mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de
doenças e outros agravos à população.
Em face do exposto, e dada a importância de preservar a saúde de
todo o povo brasileiro, solicito o apoio dos Nobres Pares para aprovação da presente
iniciativa.
Sala das Sessões, em 04 de maio de 2020.
Deputada Rejane Dias
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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

CONSTITUIÇÃO

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da
República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Artigo com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos
termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL
......................................................................................................................................................
Seção II
Da Saúde
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder
público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou
jurídica de direito privado.
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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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.
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
competências, dentre outras, as seguintes medidas: (“Caput” do artigo com redação dada pela
Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
I - isolamento;
II - quarentena;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Configura infrações à legislação sanitária
federal, estabelece as sanções respectivas, e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 1º As infrações à legislação sanitária federal, ressalvadas as previstas
expressamente em normas especiais, são as configuradas na presente Lei.
Art. 2º Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações
sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de:
I - advertência;
II - multa;
III - apreensão de produto;
IV - inutilização de produto;
V - interdição de produto;
VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de produto;
VII - cancelamento de registro de produto;
VIII - interdição parcial ou total do estabelecimento;
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IX - proibição de propaganda; (Inciso com redação dada pela Lei nº 9.695, de
20/8/1998)
X - cancelamento de autorização para funcionamento da empresa; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
XI - cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
XI-A - intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer
esfera. (Inciso acrescido pela Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
XII - imposição de mensagem retificadora; (Inciso acrescido Medida Provisória nº
2.190-34, de 23/8/2001)
XIII - suspensão de propaganda e publicidade. (Inciso acrescido Medida Provisória
nº 2.190-34, de 23/8/2001)
§ 1º A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias:
I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 75.000,00 (setenta e
cinco mil reais);
II - nas infrações graves, de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a R$
200.000,00 (duzentos mil reais);
III - nas infrações gravíssimas, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). (Primitivo § 1º-A acrescido pela Lei nº 9.695,
de 20/8/1998 e renumerado com nova redação dada Medida Provisória nº 2.190-34, de
23/8/2001)
§ 2º As multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro em caso de
reincidência. (Primitivo § 1º-B acrescido pela Lei nº 9.695, de 20/8/1998 e renumerado Medida
Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
§ 3º Sem prejuízo do disposto nos arts. 4º e 6º desta Lei, na aplicação da penalidade
de multa a autoridade sanitária competente levará em consideração a capacidade econômica do
infrator. (Primitivo § 1º-D acrescido pela Lei nº 9.695, de 20/8/1998 e renumerado Medida
Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 2.362, DE 2020
(Do Sr. Alexandre Frota)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção nos
transportes coletivos e individuais em todo o país.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1562/2020.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - Fica estabelecida a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção a
todos os usuários e profissionais dos transportes públicos e individuais de pessoas, enquanto
durar os efeitos do Decreto Legislativo n° 6 de 20 de março de 2020.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
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Com o intuito de barrar a disseminação da doença conhecida como Covid 19, de
alto contágio, para a proteção das pessoas que se utilizam de ônibus, metros, trens, taxis e
transporte por aplicativo, fica obrigado o uso de máscaras de proteção.
A sociedade precisa se responsabilizar por seus cuidados para não se
contaminarem mutuamente, estamos em um momento de excepcionalidade social.
O afastamento e isolamento social já foram recomendados por diversas
autoridades médicas que de sua parte também recomendam o uso de máscaras de proteção.
Estamos em um momento crucial para tentar salvar um maior número de
pessoas.
Contando com o apoio dos parlamentares à esta legislação por medida de
cuidado com a saúde da população.
Sala de Sessões em, 04 de maio de 2020
Alexandre Frota
Deputado Federal
PSDB/SP
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Anastasia, Primeiro VicePresidente 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
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
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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 (Covid19).
§ 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

PROJETO DE LEI N.º 2.457, DE 2020
(Do Sr. Célio Studart )
Determina, em todo território nacional, que as companhias aéreas
ofereçam máscaras aos seus passageiros enquanto durar o estado de
calamidade pública em decorrência do novo coronavírus (COVID-19)

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1562/2020.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As companhias aéreas, em todo território nacional, deverão oferecer máscaras
a seus passageiros enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência
do novo coronavírus (COVID-19).
Art. 2º Fica vedada a realização de cobrança extraordinária aos passageiros pelo
oferecimento do serviço previsto o art. 1º.
Art. 3º Com a distribuição de máscaras pelas companhias aéreas, torna-se obrigatório
o uso deste equipamento de proteção.
Art. 4º Para o fiel cumprimento do previsto nesta Lei, as companhias aéreas poderão
celebrar convênios ou parcerias com organizações sociais para o fornecimento das
máscaras.
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Art. 5º O Poder Executivo poderá regulamentar Esta Lei, no que couber, para garantir
a sua fiel execução.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal de 1988 assevera que o direito à saúde é um dos
direitos sociais.
Também neste sentido, a Carta Magna aduz, por meio do art. 23, que é
competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios cuidar da saúde
e assistência pública.
Ressalte-se que, até o momento, segundo dados divulgados pelo Ministério da
Saúde, milhares de casos de infecções pelo novo coronavírus (COVID-19) já foram
confirmados no Brasil.
Não se pode olvidar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que
se vive, atualmente, uma pandemia em decorrência do novo coronavírus,
considerando-se que esta doença infecciosa atingiu um elevado patamar de número
de pessoas espalhadas ao redor do mundo.
Vale destacar que, segundo informações do Ministério da Saúde, o uso de
máscaras diminui bastante as chances de contágio pelo novo coronavírus.
Neste contexto, surge a presente propositura, com o intuito de as companhias
aéreas, em todo território nacional, ofereçam máscaras a seus passageiros, sem a
cobrança de custos adicionais em decorrência deste serviço.
O objetivo primordial é garantir a segurança dos consumidores e evitar a
propagação numa escala ainda maior da doença supramencionada.
Por todo o exposto, requer-se a aprovação pelos Nobres Pares deste Projeto
de Lei em tela.
Sala das Sessões, 07 de maio de 2020.

Dep. Célio Studart
PV/CE

PROJETO DE LEI N.º 2.462, DE 2020
(Do Sr. Odair Cunha )
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para determinar a
obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial, em todo o
território nacional, em razão da pandemia de COVID-19, causada pelo
novo coronavírus.
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DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1562/2020.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o Art. 6º-D à Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que passará
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º-D. É obrigatória a utilização de máscara de proteção facial em todo o
território nacional enquanto durar o estado de emergência pública em razão da
pandemia pelo SARS-CoV-2, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020.
§1º As máscaras de proteção facial deverão ser utilizadas em todos os espaços
públicos, vias públicas, equipamentos de transporte público coletivo e
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no âmbito de todo o território
nacional, sem prejuízo das recomendações de isolamento social e daquelas
expedidas pelas autoridades sanitárias locais.
§2º À população em geral é recomendada a utilização máscaras caseiras, conforme
orientações do Ministério da Saúde e recomendações expedidas pelas autoridades
sanitárias locais;
§3º Profissionais de saúde e pacientes com suspeita de contaminação pelo
coronavírus terão prioridade no uso de máscaras cirúrgicas e de maior proteção,
como aquelas definidas pelas autoridades sanitárias para uso profissional;
§4º Os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços deverão impedir a
entrada ou permanência de pessoas sem máscaras em seu interior;
§5º O Poder Público local disponibilizará máscaras de proteção às pessoas em
situação de vulnerabilidade social e econômica, conforme disposto em
regulamento; e
§6º A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator às penas previstas no
art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo da incidência do
crime de infração de medida sanitária preventiva de que trata o art. 268 do Código
Penal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor cinco dias após à data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Dados científicos recentes constataram que a transmissão da Covid-19 pode
ocorrer mesmo antes de o indivíduo apresentar os primeiros sinais e sintomas. Além disso, de
acordo com uma pesquisa que envolveu cientistas do Centro de Controle e Prevenção de
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Doenças (CDC) e do Instituto Nacional de Saúde americano, o novo coronavírus pode
permanecer por até três horas suspenso nos aerossóis, partículas microscópicas suspensas no
ar.
Publicado na revista The New England Journal of Medicine, o estudo
americano sugere que a contaminação pela Covid-19 também pode ocorrer pelo ar, e não
somente depois de tocar superfícies contaminadas.
Nesse sentido, o uso de máscaras se tornou uma parte importante do combate à
Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O Ministério da Saúde passou a recomendar
o uso de máscaras cirúrgicas pela população como uma forma de prevenção ao novo
coronavírus.
Apesar de os estudos sobre a eficácia da máscara caseira serem controversos e o
índice de proteção inferior ao obtido com o uso de uma máscara cirúrgica, especialistas
destacam que o uso correto da máscara caseira pode proteger em até 70% da carga de vírus que
uma pessoa poderia pegar se não tivesse usando nada. No entanto, importa ressaltar que a
máscara é uma proteção adicional sendo essencial para a redução da disseminação do vírus,
seguir as regras de distanciamento social e da lavagem constante das mãos.
Assim, considerando que as máscaras de proteção caseiras são de fácil
confecção, baixo custo e podem diminuir significativamente as taxas de infeção pelo
coronavírus entre as pessoas, é fundamental que toda a população passe a utilizá-las no sentido
de frear a disseminação do vírus e minimizar as altas taxas de contaminação e letalidade por
COVID-19 no Brasil.
Ante o exposto, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente
projeto de lei.
07 MAI. 2020

Deputado ODAIR CUNHA
FIM DO DOCUMENTO
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