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PROJETO DE LEI N.º 3.026, DE 2020
(Do Sr. Carlos Sampaio)
Altera a Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 - Lei do Coronavírus,
para possibilitar que, nas hipóteses de necessidade comprovada, as
autoridades municipais e distritais possam alugar leitos ociosos de
Unidades de Terapia Intensiva regularmente instalados na rede
particular de saúde do respectivo âmbito ou de Municípios-pólo,
exigindo-se chamamento público e observados, na contratação, os
preços praticados pelo mercado.
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PROJETO DE LEI N.º ____, DE 2020
(Dos Senhores Carlos Sampaio e outros )

Altera a Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de
2020 – Lei do Coronavírus, para possibilitar
que,
nas
hipóteses
de
necessidade
comprovada, as autoridades municipais e
distritais possam alugar leitos ociosos de
Unidades de Terapia Intensiva regularmente
instalados na rede particular de saúde do
respectivo âmbito ou de Municípios-pólo,
exigindo-se
chamamento
público
e
observados, na contratação, os preços
.praticados pelo mercado

:O Congresso Nacional decreta
Art. 1.º Esta Lei altera a Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020 – Lei do Coronavírus, para possibilitar que, nas hipóteses
de necessidade comprovada, as autoridades municipais e distritais
possam alugar leitos ociosos de Unidades de Terapia Intensiva
regularmente instalados na rede particular de saúde do respectivo
âmbito ou de Municípios-pólo, exigindo-se chamamento público e
.observados, na contratação, os preços praticados pelo mercado
Art. 2.º O art. 3.º da Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IX:
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..................................................................
IX – nas hipóteses de necessidade comprovada, ficam
as autoridades municipais e distritais autorizadas a locar
leitos ociosos de Unidades de Terapia Intensiva
regularmente instalados na rede particular de saúde do
respectivo âmbito ou de Municípios-pólo, exigindo-se
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chamamento público e observados, na contratação, os
preços praticados pelo mercado.
.........................................................” (NR)
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II – Região Centro-Oeste: até R$ 356.040.000,00
(trezentos e cinquenta e seis milhões e quarenta mil reais);
III – Região Nordeste: até R$ 1.337.040.000,00 (um
bilhão, trezentos e trinta e sete milhões e quarenta mil reais);
IV – Região Norte: até R$ 426.060.000,00 (quatrocentos
e vinte e seis milhões e sessenta mil reais);
V – Região Sul: até R$ 292.320.000,00 (duzentos e
noventa e dois milhões e trezentos e vinte mil reais).
§ 1.º. No âmbito de cada região brasileira, a União
estabelecerá ordem de preferência para a distribuição, aos entes
federados nela situados, dos recursos previstos no caput, levando
em consideração:
I – a taxa de incidência do coronavírus COVID-19 no
respectivo território;
II – a taxa de ocupação dos leitos de Unidades de
Terapia Intensiva disponíveis na rede pública de aludido ente ou de
Município-pólo que o atenda.
§ 2.º Os repasses serão efetuados observada a ordem
de preferência fixada com base no § 1.º e mediante a prévia
remessa de cópia do contrato de locação firmado e de documentos
hábeis a comprovar a efetiva utilização dos leitos locados, por
pacientes acometidos de Síndrome Respiratória Aguda Grave ou
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I – Região Sudeste: até R$ 799.200.000,00 (setecentos
e noventa e nove milhões e duzentos mil reais);

Documento eletrônico assinado por Carlos Sampaio (PSDB/SP), através do ponto SDR_56338,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Art. 3.º A União repassará aos Municípios e ao Distrito
Federal, na hipótese do artigo 2.º desta Lei, o montante de até R$
3.210.660.000,00 (três bilhões, duzentos e dez milhões e
seiscentos e sessenta mil reais) para o cumprimento do que nela se
dispõe, a serem distribuídos, por região brasileira, nos montantes
seguintes:

§ 3.º Nos Municípios situados nas regiões norte e
nordeste do Brasil, inexistindo leitos ociosos de Unidades de
Terapia Intensiva regularmente instalados na rede particular de
saúde do respectivo âmbito ou de Municípios-pólo, ficam os
respectivos chefes do Poder Executivo autorizados, nas hipóteses
de necessidade comprovada, a contratar a locação de leitos ociosos
de Unidades de Terapia Intensiva disponibilizados em hospitais de
campanha privados ou similares, observado o disposto no § 2.º
para a realização dos repasses pela União.

Art. 4.º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
JUSTIFICAÇÃO

Um dos efeitos da pandemia internacional do
coronavírus COVID-19 em nosso País foi jogar luzes sobre a
profunda desigualdade existente no binômio capacidade instalada
versus demanda no setor público, que atende a 3/4 da população
brasileira e dispõe de menos da metade dos leitos de UTI
disponíveis, frente ao setor privado, que conta com mais da metade
de todos os leitos de UTI instalados e os disponibiliza ao
atendimento dos cerca de 47 milhões de brasileiros que têm acesso
ao sistema de saúde suplementar (planos de saúde).
Não bastasse essa disfuncionalidade de nosso sistema,
há outra que também emergiu com toda a clareza, no contexto
dessa pandemia, e envolve uma significativa disparidade na
capacidade de se prestar serviços de saúde, quando consideradas
as diferentes regiões do País.
Diante da gravidade do momento que estamos
vivenciando, faz-se necessário que ambos os problemas sejam
devidamente equacionados, preferencialmente com a união de
esforços e a integração entre os sistemas público e privado de
saúde.
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com suspeita ou diagnóstico de infecção pelo coronavírus COVID19.
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Realidade que fica expressa, por exemplo, nas matérias disponíveis nos links a seguir: 1
https://www.bemparana.com.br/noticia/hospitais-e-clinicas-do-parana-ja-demitiram-20-dosfuncionarios#.Xs6dQ0RKjIU;
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/cidades/hospital-denovo-hamburgo-diz-que-demiss%C3%A3o-em-massa-de-funcion%C3%A1rios-teve-impacto-da-covid-191.414485; https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/pandemia-reduz-ate-90-das-cirurgias.eletivas-e-hospitais-preveem-demissoes.shtml
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Isso na medida em que, muito embora tanto a
Constituição Federal (art. 5.º, inciso XXV) quanto a Lei Orgânica da
Saúde (Lei n.º 8.080/90, art. 15, inciso XIII) prevejam a intervenção
do Estado no domínio privado, por meio da utilização pública de
bens e de serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas de
direito privado, assegurando-se-lhes justa indenização, cremos ser
muito mais razoável e recomendável, diante da possibilidade
concreta de que um número considerável de hospitais particulares,
inclusive filantrópicos, tenha a sua operação inviabilizada em
decorrência da crise ocasionada pelo próprio coronavírus COVID191, que reduziu drasticamente a ocupação de leitos e prejudicou os
atendimentos clínicos, que a solução seja buscada, inicialmente,
de forma consensual, possibilitando uma nova fonte de receita
aos nosocômios, o que, em alguns casos, viabilizará a manutenção
de empregos ou, até mesmo, a continuidade de seu funcionamento,
tudo com o devida observância ao interesse público, que deve
pautar a atuação de todos os agentes estatais.
Para tanto, levando-se em conta a deficiência de
recursos existente em grande parte dos Municípios brasileiros,
autoriza-se a União a desembolsar o montante máximo de R$ 3,21
bilhões, que, embora seja uma quantia expressiva, não representa
muito quando comparado aos gastos já aprovados nas diversas
frentes de combate ao coronavírus COVID-19 e aos seus efeitos
sobre a economia, que são estimados em mais de R$ 440 bilhões.
A necessária disponibilização de leitos de UTI em
número que atenda a, pelo menos, 5% dos infectados pelo
coronavírus COVID-19, segundo estimativas de epidemiologistas,
decorre do fato de que a dificuldade para se respirar é um dos
principais sintomas da doença, fruto do ataque que ela faz aos
receptores pulmonares.
Com efeito, ao se fazer presente nas células do pulmão,
o coronavírus COVID-19 obriga essas mesmas células a
funcionarem a seu favor, o que provoca nos pacientes a falta de ar,
quadro que, a depender de sua gravidade, demanda cuidados
respiratórios intensivos. E são nos leitos das UTIs que os problemas
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“(...) Outro dado para destacar neste levantamento é a diferença
entre as unidades da federação com maior e menor média de
leitos de UTIs no Brasil: Distrito Federal e Roraima,
Cujas conclusões encontram-se disponíveis em: 2
.https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/28/dados_uti_amib.pdf
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pulmonares mais graves são tratados, dentre outras formas, por
meio da utilização de respiradores pulmonares.
O valor previsto na presente proposição toma por base
uma estimativa que leva em conta os seguintes dados: o aluguel de
17.837 (dezessete mil, oitocentos e trinta e sete) leitos de UTI, a um
custo médio diário de R$ 2 mil por paciente, por três meses,
custaria aos Municípios e ao Distrito Federal o montante de R$
3.210.660.000,00 (três bilhões, duzentos e dez milhões e
seiscentos e sessenta mil reais).
O número de leitos particulares de UTI a serem
alugados, a seu turno, leva em consideração o resultado dos
levantamentos realizados pela Associação de Medicina Intensiva
Brasileira – AMIB2, relativamente ao número total de leitos de
Unidade de Terapia Intensiva no Brasil, levado a efeito com base no
mapeamento de janeiro deste ano a partir do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES) do DATASUS, ANS e IBGE.
Aludido mapeamento aponta que o País conta
atualmente com 45.848 leitos de UTI, sendo 22.844 do Sistema
Único de Saúde e 23.004 que fazem parte do sistema de saúde
privado.
De acordo com recomendações da OMS e do Ministério
de Estado da Saúde, a relação ideal de leitos de UTI é de um a três
leitos para cada grupo de dez mil habitantes. Em média, contamos
com uma proporção média de 2,2 leitos, o que, à primeira vista,
parece ser bastante satisfatório.
O problema é que, conforme já antecipado nesta
justificação, ao se detalhar a análise, segmentando-se os dados
entre sistema público e sistema privado, por exemplo, nota-se que o
SUS tem uma média de 1,4 leitos para cada grupo de dez mil
habitantes, contra 4,9 da rede privada.
E não se para por aí: ao se comparar a realidade dos
estados das diversas regiões desse País continental que é o Brasil,
deparamo-nos com diferenças abissais e extremamente delicadas,
do ponto de vista da proteção à vida e à saúde humanas, conforme
fica evidenciado no trecho abaixo transcrito das conclusões da
pesquisa:

*CD200233082900*

POSSUI INTEIRO TEOR EM FORMATO DIFERENTE DO WORD
Página 5 de 7

Apresentação: 01/06/2020 15:17

PL 3026/2020
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Documento eletrônico assinado por Carlos Sampaio (PSDB/SP), através do ponto SDR_56338,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

6

Com base no acima exposto, procuro elevar o número
de leitos a serem disponibilizados por meio do sistema público de
saúde para a confortável média de 2,5 leitos para cada grupo de
dez mil habitantes, em todas as regiões do Brasil 3.
Muito embora as regiões nordeste e norte não
comportem essa elevação, por não contarem com leitos da rede
privada em número suficiente para que seja atingido esse patamar 4,
considero o número de leitos de UTI particulares que seriam
necessários para tanto no cômputo final, de modo que atinjo o
montante de 17.837 leitos a serem potencialmente locados, em todo
o País. Entretanto, no caso específico dos Municípios localizados
nessas regiões, pelas razões acima mencionadas, autorizo que os
contratos de locação firmados digam respeito, inclusive, a leitos
ociosos de UTI disponibilizados em hospitais de campanha privados
ou similares, o que pode estimular a adoção desse novo
estratagema nos estados com menos leitos de UTI disponíveis.
Registre-se, por oportuno, que o teor da presente
proposição se apresenta plenamente acorde com o regime
extraordinário fiscal e financeiro instituído pela Emenda
Constitucional n.º 106, de 7 de maio de 2020.
Ante todo o exposto, conclamamos os Pares a
aprovarem o presente Projeto de Lei, que, a um só tempo, dota os
Municípios e o Distrito Federal de mais um eficiente instrumento a
ser usado na guerra contra o coronavírus COVID-19 e auxilia os
hospitais privados, inclusive e principalmente os filantrópicos, a
manterem seus empregados e, em alguns casos, a se manterem
operacionais, nesse período e após a pandemia.
Hoje, as regiões Sudeste e Sul estão com as melhores posições relativamente ao número de leitos 3
.disponibilizados pelo SUS para cada grupo de dez mil pacientes, alcançando o montante de 1,8
No âmbito da região nordeste, por exemplo, em decorrência do fato de o número de leitos privados de 4
UTI ser menor que o de públicos, só se consegue alcançar, considerados os leitos de UTI atualmente
.existentes, o patamar de 1,5 leito por grupo de dez mil habitantes
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respectivamente. O Distrito Federal apresenta a melhor relação
de leitos por habitante do País, apesar de não ter os maiores
números absolutos, com 1.369 leitos (344 do SUS e 1.025 da
rede privada): são 4,5 leitos/10 mil habitantes no consolidado,
sendo de 1,6 na rede pública contra 11,6 na privada. Já
Roraima, tem 0,8 leito/10 mil habitantes, tendo a proporção de
0,6 leito no SUS e 4,6 leitos para cada 10 mil habitantes no
sistema privado, reforçando as disparidades não só entre os
Estados, mas também entre sistemas público e privado dentro de
uma mesma unidade federativa. (...)” (destaquei)
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DEPUTADO CARLOS SAMPAIO
PSDB/SP
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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 I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a
suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva;
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VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses
e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional;
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade
competente;
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter
paramilitar;
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem
de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em
julgado;
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro,
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar
de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada
pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da
imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6748
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b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem
ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais
e associativas;
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei
brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais
favorável a lei pessoal do de cujus;
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal;
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a
lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à
pena de reclusão, nos termos da lei;
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados,
civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático;
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de
reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as
seguintes:
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a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a
natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com
seus filhos durante o período de amamentação;
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime
comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de
opinião;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória;
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal,
salvo nas hipóteses previstas em lei;
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for
intentada no prazo legal;
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa
da intimidade ou o interesse social o exigirem;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por
seu interrogatório policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;
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LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder;
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do poder público;
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e
em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou
associados;
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante,
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter
público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso,
judicial ou administrativo;
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o
autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos;
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que
ficar preso além do tempo fixado na sentença;
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da
lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Inciso
acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação
imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos
dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
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§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja
criação tenha manifestado adesão. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)
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)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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
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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;
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, conforme recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou
aeroportos de: (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
a) entrada e saída do País; e (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 926, de
20/3/2020)
b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Alínea acrescida pela Medida
Provisória nº 926, de 20/3/2020) (Vide ADI nº 6.343/2020, publicada no DOU de 3/6/2020)
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 e distribuição de
quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à
vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais para auxiliar no combate à
pandemia do coronavírus, desde que: (Inciso com redação dada pela Lei nº 14.006, de
28/5/2020)
a) registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitárias
estrangeiras e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países: (Alínea com
redação dada pela Lei nº 14.006, de 28/5/2020)
1. Food and Drug Administration (FDA); (Item acrescido pela Lei nº 14.006, de
28/5/2020)
2. European Medicines Agency (EMA); (Item acrescido pela Lei nº 14.006, de
28/5/2020)
3. Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA); (Item acrescido pela
Lei nº 14.006, de 28/5/2020)
4. National Medical Products Administration (NMPA); (Item acrescido pela Lei
nº 14.006, de 28/5/2020)
b) (Revogada pela Lei nº 14.006, de 28/5/2020)
§ 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 - (Revogado pela Lei nº 14.006, de 28/5/2020)
§ 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. (Parágrafo
com redação dada pela Medida Provisória nº 927, de 22/3/2020) (Vide ADI nº 6.343/2020,
publicada no DOU de 3/6/2020)
§ 6º-A O ato conjunto a que se refere o § 6º poderá estabelecer delegação de
competência para a resolução dos casos nele omissos. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 927, de 22/3/2020)
§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
I - pelo Ministério da Saúde, exceto a constante do inciso VIII do caput deste
artigo; (Inciso com redação dada pela Lei nº 14.006, de 28/5/2020)
II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da
Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, V e VI do caput deste artigo; (Inciso com redação dada
pela Lei nº 14.006, de 28/5/2020) (Vide ADI nº 6.343/2020, publicada no DOU de 3/6/2020)
III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do
caput deste artigo.
IV - pela Anvisa, na hipótese do inciso VIII do caput deste artigo. (Inciso
acrescido dada pela Lei nº 14.006, de 28/5/2020)
§ 7º-A. (VETADO na Lei nº 14.006, de 28/5/2020)
§ 7º-B. O médico que prescrever ou ministrar medicamento cuja importação ou
distribuição tenha sido autorizada na forma do inciso VIII do caput deste artigo deverá
informar ao paciente ou ao seu representante legal que o produto ainda não tem registro na
Anvisa e foi liberado por ter sido registrado por autoridade sanitária estrangeira. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 14.006, de 28/5/2020)
§ 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o
exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
§ 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços
públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 926, de 20/3/2020)
§ 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. (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
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
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importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
§ 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.
§ 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. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 951, de 15/4/2020)
§ 5º Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo
poderá aplicar o regulamento federal sobre registro de preços. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 951, de 15/4/2020)
§ 6º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado 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. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
951, de 15/4/2020)
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. (Artigo acrescido pela
Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumemse 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. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
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. (Artigo acrescido pela Medida
Provisória nº 926, de 20/3/2020)
Art. 4º-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível
durante a gestão do contrato. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
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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.
(Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
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. (Artigo acrescido pela Medida
Provisória nº 926, de 20/3/2020)
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. (“Caput” do artigo acrescido pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
§ 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será
arredondado para o número inteiro antecedente. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória
nº 926, de 20/3/2020)
§ 2º Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
§ 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. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 951, de 15/4/2020)
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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. (Artigo acrescido pela
Medida Provisória nº 926, de 20/3/2020)
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. (Artigo acrescido pela Medida
Provisória nº 926, de 20/3/2020)
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.
Art. 6º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da
administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à
identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a
finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.
§ 1º A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas
jurídicas de direito privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.
§ 2º O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos
confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública
sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais.
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. (Artigo acrescido pela Medida
Provisória nº 926, de 20/3/2020)
Art. 6º-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de
que trata a Lei nº 12.527, de 2011, relacionados com medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de que trata esta Lei. (Vide ADIs nºs 6.347, 6.351 e 6.353/2020,
publicadas no DOU de 1º/6/2020)
§ 1º Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos
órgãos ou nas entidades da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime
de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e que, necessariamente, dependam de:
I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou
II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de
enfrentamento da situação de emergência de que trata esta Lei.
§ 2º Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento no
disposto no § 1º deverão ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for
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encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade pública a que se refere o Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
§ 3º Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a
pedido de informação negados com fundamento no disposto no § 1º.
§ 4º Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de
acesso a informações de que trata o art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011, será exclusivamente o
sistema disponível na internet.
§ 5º Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de
acesso à informação de que trata a Lei nº 12.527, de 2011. (Artigo acrescido pela Medida
Provisória nº 928, de 23/3/2020)
Art. 6º-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes
privados processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade
de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020.
Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para
aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de
1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais normas aplicáveis a empregados públicos.
(Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 928, de 23/3/2020)
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. (Artigo acrescido pela Medida Provisória
nº 951, de 15/4/2020)
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

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para promoção,
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Esta Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde,
executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas
naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES
Seção I
Das Atribuições Comuns
Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em
seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:
I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização
das ações e serviços de saúde;
II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada
ano, à saúde;
III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e
das condições ambientais;
IV - organização e coordenação do sistema de informação de saúde;
V - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e
parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde;
VI - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade
para promoção da saúde do trabalhador;
VII - participação de formulação da política e da execução das ações de
saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente;
VIII - elaboração e atualização periódica do plano de saúde;
IX - participação na formulação e na execução da política de formação e
desenvolvimento de recursos humanos para a saúde;
X - elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde - SUS, de
conformidade com o plano de saúde;
XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de
saúde, tendo em vista a sua relevância pública;
XII - realização de operações externas de natureza financeira de interesse da
saúde, autorizadas pelo Senado Federal;
XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias,
decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de
epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa
indenização;
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XIV - implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;
XV - propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais
relativos à saúde, saneamento e meio ambiente;
XVI - elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da
saúde;
XVII - promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício
profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle
dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde;
XVIII - promover a articulação da política e dos planos de saúde;
XIX - realizar pesquisas e estudos na área de saúde;
XX - definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao
poder de polícia sanitária;
XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de
atendimento emergencial.
Seção II
Da Competência
Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde - SUS compete:
I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
II - participar na formulação e na implementação das políticas:
a) de controle das agressões ao meio ambiente;
b) de saneamento básico; e
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho;
III - definir e coordenar os sistemas:
a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;
b) de rede de laboratórios de saúde pública;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 106, DE 2020
Institui regime extraordinário fiscal, financeiro
e de contratações para enfrentamento de
calamidade pública nacional decorrente de
pandemia.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º Durante a vigência de estado de calamidade pública nacional reconhecido
pelo Congresso Nacional em razão de emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente de pandemia, a União adotará regime extraordinário fiscal, financeiro
e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a
urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nesta Emenda
Constitucional.
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Art. 2º Com o propósito exclusivo de enfrentamento do contexto da calamidade e
de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo federal,
no âmbito de suas competências, poderá adotar processos simplificados de contratação de
pessoal, em caráter temporário e emergencial, e de obras, serviços e compras que assegurem,
quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a
observância do § 1º do art. 169 da Constituição Federal na contratação de que trata o inciso
IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, limitada a dispensa às situações de que trata o
referido inciso, sem prejuízo da tutela dos órgãos de controle.
Parágrafo único. Nas hipóteses de distribuição de equipamentos e insumos de
saúde imprescindíveis ao enfrentamento da calamidade, a União adotará critérios objetivos,
devidamente publicados, para a respectiva destinação a Estados e a Municípios.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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