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LEI Nº 13.979, DE 6 DE 
FEVEREIRO DE 2020 

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:  

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:                (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 926, de 
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; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
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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; 

VI - restrição excepcional e 
temporária, conforme recomendação 
técnica e fundamentada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, por 
rodovias, portos ou aeroportos 
de:                (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 926, de 
2020) 

a) entrada e saída do País; 
e            (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

b) locomoção interestadual e 
intermunicipal;          (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 
2020)       (Vide ADI 6343) 

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: 

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:   (Redação 
dada pela Lei nº 14.006, de 2020) 

a) registrados por autoridade 
sanitária estrangeira; e 

a)  registrados por pelo menos 1 
(uma) das seguintes autoridades 
sanitárias estrangeiras e autorizados à 
distribuição comercial em seus 
respectivos países:   (Redação dada 
pela Lei nº 14.006, de 2020) 

1.  Food and Drug Administration 
(FDA);   (Incluído pela Lei nº 14.006, de 
2020) 

2.  European Medicines Agency 
(EMA);   (Incluído pela Lei nº 14.006, 
de 2020) 

3.  Pharmaceuticals and Medical 
Devices Agency (PMDA);   (Incluído 
pela Lei nº 14.006, de 2020) 

4.  National Medical Products 
Administration (NMPA);   (Incluído pela 
Lei nº 14.006, de 2020) 

b) previstos em ato do Ministério 
da Saúde. 

b)  (revogada).   (Redação dada 
pela Lei nº 14.006, de 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; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5881008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14006.htm#art1
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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. 

II – (revogado).   (Redação dada 
pela Lei nº 14.006, de 2020) 

§ 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. 

§ 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.       (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 927, de 
2020)        (Vide ADI 6343) 

§ 6º-A  O ato conjunto a que se 
refere o § 6º poderá estabelecer 
delegação de competência para a 

resolução dos casos nele 
omissos.       (Incluído pela Medida 
Provisória nº 927, de 2020) 

§ 7º  As medidas previstas neste 
artigo poderão ser adotadas: 

I - pelo Ministério da Saúde; 

I – pelo Ministério da Saúde, 
exceto a constante do inciso VIII 
do caput deste artigo;   (Redação dada 
pela Lei nº 14.006, de 2020) 

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 

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;   (Redação dada pela Lei nº 
14.006, de 2020)      (Vide ADI 6343) 

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.   (Incluído pela Lei nº 14.006, de 
2020) 

§ 7º-A.  (VETADO).   (Incluído 
pela Lei nº 14.006, de 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.   (Incluído pela Lei nº 
14.006, de 2020) 

§ 8º  As medidas previstas neste 
artigo, quando adotadas, deverão 
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resguardar o exercício e o 
funcionamento de serviços públicos e 
atividades essenciais.          (Incluído 
pela Medida Provisória nº 926, de 
2020) 

§ 9º  O Presidente da República 
disporá, mediante decreto, sobre os 
serviços públicos e atividades 
essenciais a que se referem o § 
8º.          (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 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.           (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 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.       (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

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. 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.         (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 926, de 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.          (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 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.         (Incluído pela 
Medida Provisória nº 951, de 2020) 

§ 5º  Na hipótese de inexistência 
de regulamento específico, o ente 
federativo poderá aplicar o regulamento 
federal sobre registro de 
preços.          (Incluído pela Medida 
Provisória nº 951, de 2020) 

§ 6º  O órgão ou entidade 
gerenciador da compra estabelecerá 
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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.        (Incluído pela Medida Provisória 
nº 951, de 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.          (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-B  Nas dispensas de 
licitação decorrentes do disposto nesta 
Lei, presumem-se atendidas as 
condições de:           (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 

I - ocorrência de situação de 
emergência;         (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

II - necessidade de pronto 
atendimento da situação de 
emergência;          (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 

III - existência de risco a 
segurança de pessoas, obras, 
prestação de serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares; 
e          (Incluído pela Medida Provisória 
nº 926, de 2020) 

IV - limitação da contratação à 
parcela necessária ao atendimento da 
situação de emergência.        (Incluído 
pela Medida Provisória nº 926, de 
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.         (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-D  O Gerenciamento de 
Riscos da contratação somente será 
exigível durante a gestão do 
contrato.         (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

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.          (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 1º  O termo de referência 
simplificado ou o projeto básico 
simplificado a que se refere 
o caput conterá:           (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 

I - declaração do 
objeto;         (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

II - fundamentação simplificada 
da contratação;         (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 

III - descrição resumida da 
solução apresentada;          (Incluído 
pela Medida Provisória nº 926, de 
2020) 

IV - requisitos da 
contratação;          (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 

V - critérios de medição e 
pagamento;          (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

VI - estimativas dos preços 
obtidos por meio de, no mínimo, um 
dos seguintes 
parâmetros:            (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo 
Federal;            (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

b) pesquisa publicada em mídia 
especializada;             (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 
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c) sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio 
amplo;            (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

d) contratações similares de 
outros entes públicos; ou         (Incluído 
pela Medida Provisória nº 926, de 
2020) 

e) pesquisa realizada com os 
potenciais fornecedores; 
e          (Incluído pela Medida Provisória 
nº 926, de 2020) 

VII - adequação 
orçamentária.          (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 2º  Excepcionalmente, 
mediante justificativa da autoridade 
competente, será dispensada a 
estimativa de preços de que trata o 
inciso VI do caput.         (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 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.         (Incluído 
pela Medida Provisória nº 926, de 
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.         (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 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.         (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

§ 1º  Quando o prazo original de 
que trata o caput for número ímpar, 
este será arredondado para o número 
inteiro antecedente.          (Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 2º  Os recursos dos 
procedimentos licitatórios somente 
terão efeito devolutivo.          (Incluído 
pela Medida Provisória nº 926, de 
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.         (Incluído 
pela Medida Provisória nº 926, de 
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.         (Incluído pela Medida 
Provisória nº 951, de 2020) 

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.              (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 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 
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contratado, em até cinquenta por cento 
do valor inicial atualizado do 
contrato.           (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 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:           (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

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          (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 2020) 

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.           (Incluído pela Medida 
Provisória nº 926, de 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.          (Incluído pela 
Medida Provisória nº 928, de 
2020)           (Vide ADI nº 
6347)           (Vide ADI nº 
6351)         (Vide ADI 6353) 

§ 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:         (Incluído pela 
Medida Provisória nº 928, de 2020) 

I - acesso presencial de agentes 
públicos encarregados da resposta; 
ou             (Incluído pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 

II - agente público ou setor 
prioritariamente envolvido com as 
medidas de enfrentamento da situação 
de emergência de que trata esta 
Lei.          (Incluído pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 

§ 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 
encerrado o prazo de reconhecimento 
de calamidade pública a que se refere 
o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020.           (Incluído pela 
Medida Provisória nº 928, de 2020) 
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§ 3º  Não serão conhecidos os 
recursos interpostos contra negativa de 
resposta a pedido de informação 
negados com fundamento no disposto 
no § 1º.         (Incluído pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 

§ 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.(Incluído pela 
Medida Provisória nº 928, de 2020) 

§ 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.        (Incluído pela 
Medida Provisória nº 928, de 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.          (Incluído pela Medida 
Provisória nº 928, 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.         (Incluído 
pela Medida Provisória nº 928, de 
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.         (Incluído 
pela Medida Provisória nº 951, de 
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 internacional pelo 
coronavírus responsável pelo surto de 
2019. 

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.              (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 926, de 
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 

Este texto não substitui o publicado no 
DOU de 7.2.2020 
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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:  
 
CAPÍTULO I 
 
DAS ALTERNATIVAS 
TRABALHISTAS PARA 
ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA E DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 
DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS 
(COVID-19) 
  
Art. 1º  Esta Medida Provisória dispõe 
sobre as medidas trabalhistas que 
poderão ser adotadas pelos 
empregadores para preservação do 
emprego e da renda e 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), decretada pelo Ministro de 
Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 
2020, nos termos do disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 
 
Parágrafo único.  O disposto nesta 
Medida Provisória se aplica durante o 
estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 
6, de 2020,  e, para fins trabalhistas, 
constitui hipótese de força maior, nos 
termos do disposto no art. 501 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943. 
 

Art. 2º  Durante o estado de 
calamidade pública a que se refere o 
art. 1º, o empregado e o empregador 
poderão celebrar acordo individual 
escrito, a fim de garantir a permanência 
do vínculo empregatício, que terá 
preponderância sobre os demais 
instrumentos normativos, legais e 
negociais, respeitados os limites 
estabelecidos na Constituição. 
 
Art. 3º Para enfrentamento dos efeitos 
econômicos decorrentes do estado de 
calamidade pública e para preservação 
do emprego e da renda, poderão ser 
adotadas pelos empregadores, dentre 
outras, as seguintes medidas: 
 
I - o teletrabalho; 
II - a antecipação de férias individuais; 
III - a concessão de férias coletivas; 
IV - o aproveitamento e a antecipação 
de feriados; 
V - o banco de horas; 
VI - a suspensão de exigências 
administrativas em segurança e saúde 
no trabalho; 
VII - o direcionamento do trabalhador 
para qualificação; e 
VIII - o diferimento do recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS.  
CAPÍTULO II 
 
DO TELETRABALHO  
 
Art. 4º  Durante o estado de 
calamidade pública a que se refere o 
art. 1º, o empregador poderá, a seu 
critério, alterar o regime de trabalho 
presencial para o teletrabalho, o 
trabalho remoto ou outro tipo de 
trabalho a distância e determinar o 
retorno ao regime de trabalho 
presencial, independentemente da 
existência de acordos individuais ou 
coletivos, dispensado o registro prévio 
da alteração no contrato individual de 
trabalho. 
 
§ 1º  Para fins do disposto nesta 
Medida Provisória, considera-se 
teletrabalho, trabalho remoto ou 
trabalho a distância a prestação de 
serviços preponderante ou totalmente 
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fora das dependências do empregador, 
com a utilização de tecnologias da 
informação e comunicação que, por 
sua natureza, não configurem trabalho 
externo, aplicável o disposto no inciso 
III do caput do art. 62 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 
 
§ 2º  A alteração de que trata o caput 
será notificada ao empregado com 
antecedência de, no mínimo, quarenta 
e oito horas, por escrito ou por meio 
eletrônico. 
 
§ 3º  As disposições relativas à 
responsabilidade pela aquisição, pela 
manutenção ou pelo fornecimento dos 
equipamentos tecnológicos e da 
infraestrutura necessária e adequada à 
prestação do teletrabalho, trabalho 
remoto ou trabalho a distância e ao 
reembolso de despesas arcadas pelo 
empregado serão previstas em contrato 
escrito, firmado previamente ou no 
prazo de trinta dias, contado da data da 
mudança do regime de trabalho. 
 
§ 4º  Na hipótese de o empregado não 
possuir os equipamentos tecnológicos 
e a infraestrutura necessária e 
adequada à prestação do teletrabalho, 
do trabalho remoto ou do trabalho a 
distância: 
 
I - o empregador poderá fornecer os 
equipamentos em regime de comodato 
e pagar por serviços de infraestrutura, 
que não caracterizarão verba de 
natureza salarial; ou 
 
II - na impossibilidade do oferecimento 
do regime de comodato de que trata o 
inciso I, o período da jornada normal de 
trabalho será computado como tempo 
de trabalho à disposição do 
empregador. 
 
§ 5º  O tempo de uso de aplicativos e 
programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do 
empregado não constitui tempo à 
disposição, regime de prontidão ou de 
sobreaviso, exceto se houver previsão 
em acordo individual ou coletivo. 

 
Art. 5º  Fica permitida a adoção do 
regime de teletrabalho, trabalho remoto 
ou trabalho a distância para estagiários 
e aprendizes, nos termos do disposto 
neste Capítulo.  
 
 
CAPÍTULO III 
 
DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS 
INDIVIDUAIS  
 
Art. 6º  Durante o estado de 
calamidade pública a que se refere o 
art. 1º, o empregador informará ao 
empregado sobre a antecipação de 
suas férias com antecedência de, no 
mínimo, quarenta e oito horas, por 
escrito ou por meio eletrônico, com a 
indicação do período a ser gozado pelo 
empregado. 
 
§ 1º  As férias: 
 
I - não poderão ser gozadas em 
períodos inferiores a cinco dias 
corridos; e 
 
II - poderão ser concedidas por ato do 
empregador, ainda que o período 
aquisitivo a elas relativo não tenha 
transcorrido. 
 
§ 2º  Adicionalmente, empregado e 
empregador poderão negociar a 
antecipação de períodos futuros de 
férias, mediante acordo individual 
escrito. 
 
§ 3º  Os trabalhadores que pertençam 
ao grupo de risco do coronavírus 
(covid-19) serão priorizados para o 
gozo de férias, individuais ou coletivas, 
nos termos do disposto neste Capítulo 
e no Capítulo IV. 
 
Art. 7º  Durante o estado de 
calamidade pública a que se refere o 
art. 1º, o empregador poderá 
suspender as férias ou licenças não 
remuneradas dos profissionais da área 
de saúde ou daqueles que 
desempenhem funções essenciais, 
mediante comunicação formal da 
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decisão ao trabalhador, por escrito ou 
por meio eletrônico, preferencialmente 
com antecedência de quarenta e oito 
horas. 
 
Art. 8º  Para as férias concedidas 
durante o estado de calamidade 
pública a que se refere o art. 1º, o 
empregador poderá optar por efetuar o 
pagamento do adicional de um terço de 
férias após sua concessão, até a data 
em que é devida a gratificação natalina 
prevista no art. 1º da Lei nº 4.749, de 
12 de agosto de 1965. 
 
Parágrafo único.  O eventual 
requerimento por parte do empregado 
de conversão de um terço de férias em 
abono pecuniário estará sujeito à 
concordância do empregador, aplicável 
o prazo a que se refere o caput. 
 
Art. 9º  O pagamento da remuneração 
das férias concedidas em razão do 
estado de calamidade pública a que se 
refere o art. 1º poderá ser efetuado até 
o quinto dia útil do mês subsequente ao 
início do gozo das férias, não aplicável 
o disposto no art. 145 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 
 
Art. 10.  Na hipótese de dispensa do 
empregado, o empregador pagará, 
juntamente com o pagamento dos 
haveres rescisórios, os valores ainda 
não adimplidos relativos às férias.  
 
CAPÍTULO IV 
 
DA CONCESSÃO DE FÉRIAS 
COLETIVAS  
 
Art. 11.  Durante o estado de 
calamidade pública a que se refere o 
art. 1º, o empregador poderá, a seu 
critério, conceder férias coletivas e 
deverá notificar o conjunto de 
empregados afetados com 
antecedência de, no mínimo, quarenta 
e oito horas, não aplicáveis o limite 
máximo de períodos anuais e o limite 
mínimo de dias corridos previstos na 
Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943. 
 
Art. 12.  Ficam dispensadas a 
comunicação prévia ao órgão local do 
Ministério da Economia e a 
comunicação aos sindicatos 
representativos da categoria 
profissional, de que trata o art. 139 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943.  
 
CAPÍTULO V 
 
DO APROVEITAMENTO E DA 
ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS   
 
Art. 13.  Durante o estado de 
calamidade pública, os empregadores 
poderão antecipar o gozo de feriados 
não religiosos federais, estaduais, 
distritais e municipais e deverão 
notificar, por escrito ou por meio 
eletrônico, o conjunto de empregados 
beneficiados com antecedência de, no 
mínimo, quarenta e oito horas, 
mediante indicação expressa dos 
feriados aproveitados. 
 
§ 1º  Os feriados a que se refere o 
caput poderão ser utilizados para 
compensação do saldo em banco de 
horas. 
 
§ 2º  O aproveitamento de feriados 
religiosos dependerá de concordância 
do empregado, mediante manifestação 
em acordo individual escrito.   
 
CAPÍTULO VI 
 
DO BANCO DE HORAS  
 
Art. 14.  Durante o estado de 
calamidade pública a que se refere o 
art. 1º, ficam autorizadas a interrupção 
das atividades pelo empregador e a 
constituição de regime especial de 
compensação de jornada, por meio de 
banco de horas, em favor do 
empregador ou do empregado, 
estabelecido por meio de acordo 
coletivo ou individual formal, para a 
compensação no prazo de até dezoito 
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meses, contado da data de 
encerramento do estado de calamidade 
pública. 
 
§ 1º  A compensação de tempo para 
recuperação do período interrompido 
poderá ser feita mediante prorrogação 
de jornada em até duas horas, que não 
poderá exceder dez horas diárias. 
 
§ 2º  A compensação do saldo de horas 
poderá ser determinada pelo 
empregador independentemente de 
convenção coletiva ou acordo individual 
ou coletivo.  
CAPÍTULO VII 
 
DA SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS EM 
SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO  
 
Art. 15.  Durante o estado de 
calamidade pública a que se refere o 
art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade 
de realização dos exames médicos 
ocupacionais, clínicos e 
complementares, exceto dos exames 
demissionais. 
 
§ 1º  Os exames a que se refere caput 
serão realizados no prazo de sessenta 
dias, contado da data de encerramento 
do estado de calamidade pública. 
 
§ 2º  Na hipótese de o médico 
coordenador de programa de controle 
médico e saúde ocupacional considerar 
que a prorrogação representa risco 
para a saúde do empregado, o médico 
indicará ao empregador a necessidade 
de sua realização. 
  
§ 3º O exame demissional poderá ser 
dispensado caso o exame médico 
ocupacional mais recente tenha sido 
realizado há menos de cento e oitenta 
dias. 
 
Art. 16.  Durante o estado de 
calamidade pública a que se refere o 
art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade 
de realização de treinamentos 
periódicos e eventuais dos atuais 
empregados, previstos em normas 

regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho. 
 
§ 1º  Os treinamentos de que trata o 
caput serão realizados no prazo de 
noventa dias, contado da data de 
encerramento do estado de calamidade 
pública. 
 
§ 2º  Durante o estado de calamidade 
pública a que se refere o art. 1º, os 
treinamentos de que trata o caput 
poderão ser realizados na modalidade 
de ensino a distância e caberá ao 
empregador observar os conteúdos 
práticos, de modo a garantir que as 
atividades sejam executadas com 
segurança. 
 
Art. 17.  As comissões internas de 
prevenção de acidentes poderão ser 
mantidas até o encerramento do estado 
de calamidade pública e os processos 
eleitorais em curso poderão ser 
suspensos.  
 
CAPÍTULO VIII 
 
DO DIRECIONAMENTO DO 
TRABALHADOR PARA 
QUALIFICAÇÃO  
 
Art. 18.  Durante o estado de 
calamidade pública a que se refere o 
art. 1º, o contrato de trabalho poderá 
ser suspenso, pelo prazo de até quatro 
meses, para participação do 
empregado em curso ou programa de 
qualificação profissional não presencial 
oferecido pelo empregador, 
diretamente ou por meio de entidades 
responsáveis pela qualificação, com 
duração equivalente à suspensão 
contratual.      (Revogado pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 
 
§ 1º  A suspensão de que trata o caput:         
(Revogado pela Medida Provisória nº 
928, de 2020) 
 
I - não dependerá de acordo ou 
convenção coletiva;          (Revogado 
pela Medida Provisória nº 928, de 
2020) 
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II - poderá ser acordada 
individualmente com o empregado ou o 
grupo de empregados; e        
(Revogado pela Medida Provisória nº 
928, de 2020) 
 
III - será registrada em carteira de 
trabalho física ou eletrônica.        
(Revogado pela Medida Provisória nº 
928, de 2020) 
 
§ 2º  O empregador poderá conceder 
ao empregado ajuda compensatória 
mensal, sem natureza salarial, durante 
o período de suspensão contratual nos 
termos do disposto no caput, com valor 
definido livremente entre empregado e 
empregador, via negociação individual.         
(Revogado pela Medida Provisória nº 
928, de 2020) 
 
§ 3º  Durante o período de suspensão 
contratual para participação em curso 
ou programa de qualificação 
profissional, o empregado fará jus aos 
benefícios voluntariamente concedidos 
pelo empregador, que não integrarão o 
contrato de trabalho.         (Revogado 
pela Medida Provisória nº 928, de 
2020) 
 
§ 4º  Nas hipóteses de, durante a 
suspensão do contrato, o curso ou 
programa de qualificação profissional 
não ser ministrado ou o empregado 
permanecer trabalhando para o 
empregador, a suspensão ficará 
descaracterizada e sujeitará o 
empregador:        (Revogado pela 
Medida Provisória nº 928, de 2020) 
 
I - ao pagamento imediato dos salários 
e dos encargos sociais referentes ao 
período;         (Revogado pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 
 
II - às penalidades cabíveis previstas 
na legislação em vigor; e          
(Revogado pela Medida Provisória nº 
928, de 2020) 
 
III -  às sanções previstas em acordo 
ou convenção coletiva.         (Revogado 
pela Medida Provisória nº 928, de 
2020) 

 
§ 5º  Não haverá concessão de bolsa-
qualificação no âmbito da suspensão 
de contrato de trabalho para 
qualificação do trabalhador de que trata 
este artigo e o art. 476-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943.          (Revogado pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 
 
CAPÍTULO IX 
 
DO DIFERIMENTO DO 
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE 
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
 
Art. 19.  Fica suspensa a exigibilidade 
do recolhimento do FGTS pelos 
empregadores, referente às 
competências de março, abril e maio 
de 2020, com vencimento em abril, 
maio e junho de 2020, 
respectivamente. 
Parágrafo único.  Os empregadores 
poderão fazer uso da prerrogativa 
prevista no caput independentemente: 
 
I - do número de empregados; 
 
II - do regime de tributação; 
 
III - da natureza jurídica; 
 
IV - do ramo de atividade econômica; e 
 
V - da adesão prévia. 
 
Art. 20.  O recolhimento das 
competências de março, abril e maio 
de 2020 poderá ser realizado de forma 
parcelada, sem a incidência da 
atualização, da multa e dos encargos 
previstos no art. 22 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990. 
 
§ 1º  O pagamento das obrigações 
referentes às competências 
mencionadas no caput será quitado em 
até seis parcelas mensais, com 
vencimento no sétimo dia de cada mês, 
a partir de julho de 2020, observado o 
disposto no caput do art. 15 da Lei nº 
8.036, de 1990. 
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§ 2º  Para usufruir da prerrogativa 
prevista no caput, o empregador fica 
obrigado a declarar as informações, até 
20 de junho de 2020, nos termos do 
disposto no inciso IV do caput do art. 
32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, e no Decreto nº 3.048, de 6 de 
maio de 1999, observado que: 
 
I - as informações prestadas 
constituirão declaração e 
reconhecimento dos créditos delas 
decorrentes, caracterizarão confissão 
de débito e constituirão instrumento 
hábil e suficiente para a cobrança do 
crédito de FGTS; e 
 
II - os valores não declarados, nos 
termos do disposto neste parágrafo, 
serão considerados em atraso, e 
obrigarão o pagamento integral da 
multa e dos encargos devidos nos 
termos do disposto no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 1990. 
 
Art. 21.  Na hipótese de rescisão do 
contrato de trabalho, a suspensão 
prevista no art. 19 ficará resolvida e o 
empregador ficará obrigado: 
 
I - ao recolhimento dos valores 
correspondentes, sem incidência da 
multa e dos encargos devidos nos 
termos do disposto no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 1990, caso seja  
efetuado dentro do prazo legal 
estabelecido para sua realização; e 
 
II - ao depósito dos valores previstos no 
art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990. 
 
Parágrafo único.  Na hipótese prevista 
no caput, as eventuais parcelas 
vincendas terão sua data de 
vencimento antecipada para o prazo 
aplicável ao recolhimento previsto no 
art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990. 
 
Art. 22.  As parcelas de que trata o art. 
20, caso inadimplidas, estarão sujeitas 
à multa e aos encargos devidos nos 
termos do disposto no art. 22 da Lei nº 
8.036, de 1990. 
 

Art. 23.  Fica suspensa a contagem do 
prazo prescricional dos débitos 
relativos a contribuições do FGTS pelo 
prazo de cento e vinte dias, contado da 
data de entrada em vigor desta Medida 
Provisória. 
 
Art. 24.  O inadimplemento das 
parcelas previstas no § 1º do art. 20 
ensejará o bloqueio do certificado de 
regularidade do FGTS. 
 
Art. 25.  Os prazos dos certificados de 
regularidade emitidos anteriormente à 
data de entrada em vigor desta Medida 
Provisória serão prorrogados por 
noventa dias. 
 
Parágrafo único.  Os parcelamentos 
de débito do FGTS em curso que 
tenham parcelas a vencer nos meses 
de março, abril e maio não impedirão a 
emissão de certificado de regularidade.  
 
CAPÍTULO X 
 
OUTRAS DISPOSIÇÕES EM 
MATÉRIA TRABALHISTA  
 
Art. 26.  Durante o de estado de 
calamidade pública a que se refere o 
art. 1º, é permitido aos 
estabelecimentos de saúde, mediante 
acordo individual escrito, mesmo para 
as atividades insalubres e para a 
jornada de doze horas de trabalho por 
trinta e seis horas de descanso: 
 
I - prorrogar a jornada de trabalho, nos 
termos do disposto no art. 61 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943; e 
 
II - adotar escalas de horas 
suplementares entre a décima terceira 
e a vigésima quarta hora do intervalo 
interjornada, sem que haja penalidade 
administrativa, garantido o repouso 
semanal remunerado nos termos do 
disposto no art. 67 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 
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Art. 27.  As horas suplementares 
computadas em decorrência da adoção 
das medidas previstas nos incisos I e II 
do caput do art. 26 poderão ser 
compensadas, no prazo de dezoito 
meses, contado da data de 
encerramento do estado de calamidade 
pública, por meio de banco de horas ou 
remuneradas como hora extra. 
 
Art. 28.  Durante o período de cento e 
oitenta dias, contado da data de 
entrada em vigor desta Medida 
Provisória, os prazos processuais para 
apresentação de defesa e recurso no 
âmbito de processos administrativos 
originados a partir de autos de infração 
trabalhistas e notificações de débito de 
FGTS ficam suspensos. 
 
Art. 29.  Os casos de contaminação 
pelo coronavírus (covid-19) não serão 
considerados ocupacionais, exceto 
mediante comprovação do nexo causal.       
(Vide ADI nº 6342)       (Vide ADI nº 
6344)       (Vide ADI nº 6346)       (Vide 
ADI nº 6352)          (Vide ADI nº 6354)       
(Vide ADI nº 6375) 
 
Art. 30.  Os acordos e as convenções 
coletivos vencidos ou vincendos, no 
prazo de cento e oitenta dias, contado 
da data de entrada em vigor desta 
Medida Provisória, poderão ser 
prorrogados, a critério do empregador, 
pelo prazo de noventa dias, após o 
termo final deste prazo. 
 
Art. 31.  Durante o período de cento e 
oitenta dias, contado da data de 
entrada em vigor desta Medida 
Provisória, os Auditores Fiscais do 
Trabalho do Ministério da Economia 
atuarão de maneira orientadora, exceto 
quanto às seguintes irregularidades:      
(Vide ADI nº 6342)         (Vide ADI nº 
6344)        (Vide ADI nº 6346)        (Vide 
ADI nº 6348)       (Vide ADI nº 6352)           
(Vide ADI nº 6354)       (Vide ADI nº 
6375) 
 
I - falta de registro de empregado, a 
partir de denúncias; 
 

II - situações de grave e iminente risco, 
somente para as irregularidades 
imediatamente relacionadas à 
configuração da situação; 
 
III - ocorrência de acidente de trabalho 
fatal apurado por meio de 
procedimento fiscal de análise de 
acidente, somente para as 
irregularidades imediatamente 
relacionadas às causas do acidente; e 
 
IV - trabalho em condições análogas às 
de escravo ou trabalho infantil. 
 
Art. 32.  O disposto nesta Medida 
Provisória aplica-se: 
 
I - às relações de trabalho regidas: 
 
a) pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 
1974, e 
 
b) pela Lei nº 5.889, de 8 de junho de 
1973; e 
 
II - no que couber, às relações regidas 
pela Lei Complementar nº 150, de 1º 
de junho de 2015, tais como jornada, 
banco de horas e férias. 
 
Art. 33.  Não se aplicam aos 
trabalhadores em regime de 
teletrabalho, nos termos do disposto 
nesta Medida Provisória, as 
regulamentações sobre trabalho em 
teleatendimento e telemarketing, 
dispostas na Seção II do Capítulo I do 
Título III da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452.    
 
CAPÍTULO XI 
 
DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO 
DO ABONO ANUAL EM 2020  
 
Art. 34. No ano de 2020, o pagamento 
do abono anual de que trata o art. 40 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
ao beneficiário da previdência social 
que, durante este ano, tenha recebido 
auxílio-doença, auxílio-acidente ou 
aposentadoria, pensão por morte ou 
auxílio-reclusão será efetuado em duas 
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parcelas, excepcionalmente, da 
seguinte forma: 
 
I - a primeira parcela corresponderá a 
cinquenta por cento do valor do 
benefício devido no mês de abril e será 
paga juntamente com os benefícios 
dessa competência; e 
 
II - a segunda parcela corresponderá à 
diferença entre o valor total do abono 
anual e o valor da parcela antecipada e 
será paga juntamente com os benefício 
da competência maio. 
 
Art. 35. Na hipótese de cessação 
programada do benefício prevista antes 
de 31 de dezembro de 2020, será pago 
o valor proporcional do abono anual ao 
beneficiário. 
 
Parágrafo único.  Sempre que ocorrer 
a cessação do benefício antes da data 
programada, para os benefícios 
temporários, ou antes de 31 de 
dezembro de 2020, para os benefícios 
permanentes, deverá ser providenciado 
o encontro de contas entre o valor pago 
ao beneficiário e o efetivamente devido.  
 
CAPÍTULO XII 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Art. 36. Consideram-se convalidadas 
as medidas trabalhistas adotadas por 
empregadores que não contrariem o 
disposto nesta Medida Provisória, 
tomadas no período dos trinta dias 
anteriores à data de entrada em vigor 
desta Medida Provisória. 
 
Art. 37. A Lei nº 8.212, de 1991, passa 
a vigorar com as seguintes alterações: 
 
“Art. 47. 
...............................................................
........................................... 
...............................................................
......................................................... 
 
§ 5º  O prazo de validade da certidão 
expedida conjuntamente pela 
Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional do Ministério da 
Economia, referente aos tributos 
federais e à dívida ativa da União por 
elas administrados, será de até cento e 
oitenta dias, contado data de emissão 
da certidão, prorrogável, 
excepcionalmente, em caso de 
calamidade pública, pelo prazo 
determinado em ato conjunto dos 
referidos órgãos. 
...............................................................
..................................................” (NR) 
 
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. 
 
Brasília, 22 de março de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República.  
 
JAIR MESSIAS BOLSONARO 
 
Paulo Guedes 
 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 928, DE 23 
DE MARÇO DE 2020 
 
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, e 
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revoga o art. 18 da Medida Provisória 
nº 927, de 22 de março de 2020. 
 
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. 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. 
 
§ 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 
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.” 
(NR) 
 
“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.” (NR) 
 
Art. 2º  Fica revogado o art. 18 da 
Medida Provisória nº 927, de 22 de 
março de 2020. 
 
Art. 3º  Esta Medida Provisória entra 
em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 23 de março de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República. 
 
JAIR MESSIAS BOLSONARO 
 
Wagner de Campos Rosário 
 
Jorge Antonio de Oliveira Francisco 
 
 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936, DE 1º 
DE ABRIL DE 2020 
 
Institui o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda e 
dispõe sobre medidas trabalhistas 
complementares 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 
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importância internacional decorrente do 
coronavírus (covid-19), de que trata a 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, 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: 
 
CAPÍTULO I 
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º  Esta Medida Provisória institui o 
Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda e dispõe 
sobre medidas trabalhistas 
complementares 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) de que trata a 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020. 
 
CAPÍTULO II 
 
DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE 
MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA 
RENDA 
 
Seção I 
 
Da instituição, dos objetivos e das 
medidas do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda 
 
Art. 2º Fica instituído o Programa 
Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda, com aplicação 
durante o estado de calamidade 
pública a que se refere o art. 1º e com 
os seguintes objetivos: 
 
I - preservar o emprego e a renda; 
 
II - garantir a continuidade das 
atividades laborais e empresariais; e 
 
III - reduzir o impacto social decorrente 
das consequências do estado de 

calamidade pública e de emergência de 
saúde pública. 
 
Art. 3º São medidas do Programa 
Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda: 
 
I - o pagamento de Benefício 
Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda; 
 
II - a redução proporcional de jornada 
de trabalho e de salários; e 
 
III - a suspensão temporária do 
contrato de trabalho. 
 
Parágrafo único. O disposto no caput 
não se aplica, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, aos órgãos da 
administração pública direta e indireta, 
às empresas públicas e sociedades de 
economia mista, inclusive às suas 
subsidiárias, e aos organismos 
internacionais. 
 
Art. 4º Compete ao Ministério da 
Economia coordenar, executar, 
monitorar e avaliar o Programa 
Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda e editar normas 
complementares necessárias à sua 
execução. 
 
Seção II 
 
Do Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda 
 
Art. 5º Fica criado o Benefício 
Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda, a ser pago nas 
seguintes hipóteses:   (Vide pela 
Medida Provisória nº 959, de 2020) 
 
I - redução proporcional de jornada de 
trabalho e de salário; e 
 
II - suspensão temporária do contrato 
de trabalho. 
 
§ 1º O Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda 
será custeado com recursos da União. 
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§ 2º O Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda 
será de prestação mensal e devido a 
partir da data do início da redução da 
jornada de trabalho e de salário ou da 
suspensão temporária do contrato de 
trabalho, observadas as seguintes 
disposições: 
 
I - o empregador informará ao 
Ministério da Economia a redução da 
jornada de trabalho e de salário ou a 
suspensão temporária do contrato de 
trabalho, no prazo de dez dias, contado 
da data da celebração do acordo;        
(Vide pela Medida Provisória nº 959, de 
2020) 
 
II - a primeira parcela será paga no 
prazo de trinta dias, contado da data da 
celebração do acordo, desde que a 
celebração do acordo seja informada 
no prazo a que se refere o inciso I; e 
 
III - o Benefício Emergencial será pago 
exclusivamente enquanto durar a 
redução proporcional da jornada de 
trabalho e de salário ou a suspensão 
temporária do contrato de trabalho. 
 
§ 3º Caso o empregador não preste a 
informação dentro do prazo previsto no 
inciso I do § 2º: 
 
I - ficará responsável pelo pagamento 
da remuneração no valor anterior à 
redução da jornada de trabalho e de 
salário ou da suspensão temporária do 
contrato de trabalho do empregado, 
inclusive dos respectivos encargos 
sociais, até a que informação seja 
prestada; 
 
II - a data de início do Benefício 
Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda será fixada na 
data em que a informação tenha sido 
efetivamente prestada e o benefício 
será devido pelo restante do período 
pactuado; e 
 
III - a primeira parcela, observado o 
disposto no inciso II, será paga no 
prazo de trinta dias, contado da data 

em que a informação tenha sido 
efetivamente prestada. 
 
§ 4º Ato do Ministério da Economia 
disciplinará a forma de: 
 
I - transmissão das informações e 
comunicações pelo empregador; e 
 
II - concessão e pagamento do 
Benefício Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda. 
 
§ 5º  O recebimento do Benefício 
Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda não impede a 
concessão e não altera o valor do 
seguro-desemprego a que o 
empregado vier a ter direito, desde que 
cumpridos os requisitos previstos na 
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
no momento de eventual dispensa. 
 
§ 6º O Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda 
será operacionalizado e pago pelo 
Ministério da Economia. 
 
§ 7º Serão inscritos em dívida ativa da 
União os créditos constituídos em 
decorrência de Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da 
Renda pago indevidamente ou além do 
devido, hipótese em que se aplica o 
disposto na Lei nº 6.830, de 22 de 
setembro de 1980, para a execução 
judicial. 
 
Art. 6º O valor do Benefício 
Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda terá como base 
de cálculo o valor mensal do seguro-
desemprego a que o empregado teria 
direito, nos termos do art. 5º da Lei nº 
7.998, de 1990, observadas as 
seguintes disposições: 
 
I - na hipótese de redução de jornada 
de trabalho e de salário, será calculado 
aplicando-se sobre a base de cálculo o 
percentual da redução; e 
 
II - na hipótese de suspensão 
temporária do contrato de trabalho, terá 
valor mensal: 
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a) equivalente a cem por cento do valor 
do seguro-desemprego a que o 
empregado teria direito, na hipótese 
prevista no caput do art. 8º; ou 
 
b) equivalente a setenta por cento do 
seguro-desemprego a que o 
empregado teria direito, na hipótese 
prevista no § 5º do art. 8º. 
 
§ 1º O Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda 
será pago ao empregado 
independentemente do: 
 
I - cumprimento de qualquer período 
aquisitivo; 
 
II - tempo de vínculo empregatício; e 
 
III - número de salários recebidos. 
 
§ 2º  O Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda 
não será devido ao empregado que 
esteja: 
 
I - ocupando cargo ou emprego público, 
cargo em comissão de livre nomeação 
e exoneração ou titular de mandato 
eletivo; ou 
 
II - em gozo: 
 
a) de benefício de prestação 
continuada do Regime Geral de 
Previdência Social ou dos Regimes 
Próprios de Previdência Social, 
ressalvado o disposto no parágrafo 
único do art. 124 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991; 
 
b) do seguro-desemprego, em qualquer 
de suas modalidades; e 
 
c) da bolsa de qualificação profissional 
de que trata o art. 2º-A da Lei n° 7.998, 
de 1990. 
 
§ 3º  O empregado com mais de um 
vínculo formal de emprego poderá 
receber cumulativamente um Benefício 
Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda para cada vínculo 

com redução proporcional de jornada 
de trabalho e de salário ou com 
suspensão temporária do contrato de 
trabalho, observado o valor previsto no 
caput do art. 18 e a condição prevista 
no § 3º do art. 18, se houver vínculo na 
modalidade de contrato intermitente, 
nos termos do disposto no § 3º do art. 
443 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
§ 4º  Nos casos em que o cálculo do 
benefício emergencial resultar em 
valores decimais, o valor a ser pago 
deverá ser arredondado para a unidade 
inteira imediatamente superior. 
 
Seção III 
 
Da redução proporcional de jornada 
de trabalho e de salário 
 
Art. 7º Durante o estado de calamidade 
pública a que se refere o art. 1º, o 
empregador poderá acordar a redução 
proporcional da jornada de trabalho e 
de salário de seus empregados, por até 
noventa dias, observados os seguintes 
requisitos: 
 
I - preservação do valor do salário-hora 
de trabalho; 
 
II - pactuação por acordo individual 
escrito entre empregador e empregado, 
que será encaminhado ao empregado 
com antecedência de, no mínimo, dois 
dias corridos; e 
 
III - redução da jornada de trabalho e 
de salário, exclusivamente, nos 
seguintes percentuais: 
 
a) vinte e cinco por cento; 
 
b) cinquenta por cento; ou 
 
c) setenta por cento. 
 
Parágrafo único.  A jornada de 
trabalho e o salário pago anteriormente 
serão restabelecidos no prazo de dois 
dias corridos, contado: 
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I - da cessação do estado de 
calamidade pública; 
 
II - da data estabelecida no acordo 
individual como termo de encerramento 
do período e redução pactuado; ou 
 
III - da data de comunicação do 
empregador que informe ao empregado 
sobre a sua decisão de antecipar o fim 
do período de redução pactuado. 
 
Seção IV 
 
Da suspensão temporária do 
contrato de trabalho 
 
Art. 8º Durante o estado de calamidade 
pública a que se refere o art. 1º, o 
empregador poderá acordar a 
suspensão temporária do contrato de 
trabalho de seus empregados, pelo 
prazo máximo de sessenta dias, que 
poderá ser fracionado em até dois 
períodos de trinta dias. 
 
§ 1º A suspensão temporária do 
contrato de trabalho será pactuada por 
acordo individual escrito entre 
empregador e empregado, que será 
encaminhado ao empregado com 
antecedência de, no mínimo, dois dias 
corridos. 
 
§ 2º Durante o período de suspensão 
temporária do contrato, o empregado: 
 
I - fará jus a todos os benefícios 
concedidos pelo empregador aos seus 
empregados; e 
 
II - ficará autorizado a recolher para o 
Regime Geral de Previdência Social na 
qualidade de segurado facultativo. 
 
§ 3º O contrato de trabalho será 
restabelecido no prazo de dois dias 
corridos, contado: 
 
I - da cessação do estado de 
calamidade pública; 
 
II - da data estabelecida no acordo 
individual como termo de encerramento 
do período e suspensão pactuado; ou 

 
III - da data de comunicação do 
empregador que informe ao empregado 
sobre a sua decisão de antecipar o fim 
do período de suspensão pactuado. 
 
§ 4º Se durante o período de 
suspensão temporária do contrato de 
trabalho o empregado mantiver as 
atividades de trabalho, ainda que 
parcialmente, por meio de teletrabalho, 
trabalho remoto ou trabalho à distância, 
ficará descaracterizada a suspensão 
temporária do contrato de trabalho, e o 
empregador estará sujeito: 
 
I - ao pagamento imediato da 
remuneração e dos encargos sociais 
referentes a todo o período; 
 
II - às penalidades previstas na 
legislação em vigor; e 
 
III - às sanções previstas em 
convenção ou em acordo coletivo. 
 
§ 5º  A empresa que tiver auferido, no 
ano-calendário de 2019, receita bruta 
superior a R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais), 
somente poderá suspender o contrato 
de trabalho de seus empregados 
mediante o pagamento de ajuda 
compensatória mensal no valor de 
trinta por cento do valor do salário do 
empregado, durante o período da 
suspensão temporária de trabalho 
pactuado, observado o disposto no 
caput e no art. 9º. 
 
Seção V 
 
Das disposições comuns às medidas 
do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda 
 
Art. 9º O Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda 
poderá ser acumulado com o 
pagamento, pelo empregador, de ajuda 
compensatória mensal, em decorrência 
da redução de jornada de trabalho e de 
salário ou da suspensão temporária de 
contrato de trabalho de que trata esta 
Medida Provisória. 
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§ 1º  A ajuda compensatória mensal de 
que trata o caput: 
 
I - deverá ter o valor definido no acordo 
individual pactuado ou em negociação 
coletiva; 
 
II - terá natureza indenizatória; 
 
III - não integrará a base de cálculo do 
imposto sobre a renda retido na fonte 
ou da declaração de ajuste anual do 
imposto sobre a renda da pessoa física 
do empregado; 
 
IV - não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e dos 
demais tributos incidentes sobre a folha 
de salários; 
 
V - não integrará a base de cálculo do 
valor devido ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, instituído 
pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, e pela Lei Complementar nº 150, 
de 1º de junho de 2015; e 
 
VI - poderá ser excluída do lucro líquido 
para fins de determinação do imposto 
sobre a renda da pessoa jurídica e da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido das pessoas jurídicas 
tributadas pelo lucro real. 
 
§ 2º Na hipótese de redução 
proporcional de jornada e de salário, a 
ajuda compensatória prevista no caput 
não integrará o salário devido pelo 
empregador e observará o disposto no 
§ 1º. 
 
Art. 10.  Fica reconhecida a garantia 
provisória no emprego ao empregado 
que receber o Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da 
Renda, de que trata o art. 5º, em 
decorrência da redução da jornada de 
trabalho e de salário ou da suspensão 
temporária do contrato de trabalho de 
que trata esta Medida Provisória, nos 
seguintes termos: 
 
I - durante o período acordado de 
redução da jornada de trabalho e de 

salário ou de suspensão temporária do 
contrato de trabalho; e 
II - após o restabelecimento da jornada 
de trabalho e de salário ou do 
encerramento da suspensão 
temporária do contrato de trabalho, por 
período equivalente ao acordado para 
a redução ou a suspensão. 
 
§ 1º A dispensa sem justa causa que 
ocorrer durante o período de garantia 
provisória no emprego previsto no 
caput sujeitará o empregador ao 
pagamento, além das parcelas 
rescisórias previstas na legislação em 
vigor, de indenização no valor de: 
 
I - cinquenta por cento do salário a que 
o empregado teria direito no período de 
garantia provisória no emprego, na 
hipótese de redução de jornada de 
trabalho e de salário igual ou superior a 
vinte e cinco por cento e inferior a 
cinquenta por cento; 
 
II - setenta e cinco por cento do salário 
a que o empregado teria direito no 
período de garantia provisória no 
emprego, na hipótese de redução de 
jornada de trabalho e de salário igual 
ou superior a cinquenta por cento e 
inferior a setenta por cento; ou 
 
III - cem por cento do salário a que o 
empregado teria direito no período de 
garantia provisória no emprego, nas 
hipóteses de redução de jornada de 
trabalho e de salário em percentual 
superior a setenta por cento ou de 
suspensão temporária do contrato de 
trabalho. 
 
§ 2º O disposto neste artigo não se 
aplica às hipóteses de dispensa a 
pedido ou por justa causa do 
empregado. 
 
Art. 11.  As medidas de redução de 
jornada de trabalho e de salário ou de 
suspensão temporária de contrato de 
trabalho de que trata esta Medida 
Provisória poderão ser celebradas por 
meio de negociação coletiva, 
observado o disposto no art. 7º, no art. 
8º e no § 1º deste artigo. 
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§ 1º A convenção ou o acordo coletivo 
de trabalho poderão estabelecer 
percentuais de redução de jornada de 
trabalho e de salário diversos dos 
previstos no inciso III do caput do art. 
7º. 
 
§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º, o 
Benefício Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda de que trata 
os art. 5º e art. 6º será devido nos 
seguintes termos: 
 
I - sem percepção do Benefício 
Emergencial para a redução de jornada 
e de salário inferior a vinte e cinco por 
cento; 
 
II - de vinte e cinco por cento sobre a 
base de cálculo prevista no art. 6º para 
a redução de jornada e de salário igual 
ou superior a vinte e cinco por cento e 
inferior a cinquenta por cento; 
 
III - de cinquenta por cento sobre a 
base de cálculo prevista no art. 6º para 
a redução de jornada e de salário igual 
ou superior a cinquenta por cento e 
inferior a setenta por cento; e 
 
IV - de setenta por cento sobre a base 
de cálculo prevista no art. 6º para a 
redução de jornada e de salário 
superior a setenta por cento. 
 
§ 3º As convenções ou os acordos 
coletivos de trabalho celebrados 
anteriormente poderão ser 
renegociados para adequação de seus 
termos, no prazo de dez dias corridos, 
contado da data de publicação desta 
Medida Provisória. 
 
§ 4º Os acordos individuais de redução 
de jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do contrato 
de trabalho, pactuados nos termos 
desta Medida Provisória, deverão ser 
comunicados pelos empregadores ao 
respectivo sindicato laboral, no prazo 
de até dez dias corridos, contado da 
data de sua celebração. 
 

Art. 12.  As medidas de que trata o art. 
3º serão implementadas por meio de 
acordo individual ou de negociação 
coletiva aos empregados: 
 
I - com salário igual ou inferior a R$ 
3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco 
reais); ou 
 
II - portadores de diploma de nível 
superior e que percebam salário 
mensal igual ou superior a duas vezes 
o limite máximo dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social. 
 
Parágrafo único.  Para os 
empregados não enquadrados no 
caput, as medidas previstas no art. 3º 
somente poderão ser estabelecidas por 
convenção ou acordo coletivo, 
ressalvada a redução de jornada de 
trabalho e de salário de vinte e cinco 
por cento, prevista na alínea “a” do 
inciso III do caput do art. 7º, que poderá 
ser pactuada por acordo individual. 
 
Art. 13.  A redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário ou a 
suspensão temporária do contrato de 
trabalho, quando adotadas, deverão 
resguardar o exercício e o 
funcionamento dos serviços públicos e 
das atividades essenciais de que 
tratam a Lei nº 7.783, de 28 de junho 
de 1989, e a Lei nº 13.979, de 2020. 
 
Art. 14.  As irregularidades constatadas 
pela Auditoria Fiscal do Trabalho 
quanto aos acordos de redução de 
jornada de trabalho e de salário ou de 
suspensão temporária do contrato de 
trabalho previstos nesta Medida 
Provisória sujeitam os infratores à 
multa prevista no art. 25 da Lei nº 
7.998, de 1990. 
 
Parágrafo único.  O processo de 
fiscalização, de notificação, de 
autuação e de imposição de multas 
decorrente desta Medida Provisória 
observarão o disposto no Título VII da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943, não aplicado o critério da dupla 
visita e o disposto no art. 31 da Medida 
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Provisória nº 927, de 22 de março de 
2020. 
 
Art. 15.  O disposto nesta Medida 
Provisória se aplica aos contratos de 
trabalho de aprendizagem e de jornada 
parcial. 
 
Art. 16.  O tempo máximo de redução 
proporcional de jornada e de salário e 
de suspensão temporária do contrato 
de trabalho, ainda que sucessivos, não 
poderá ser superior a noventa dias, 
respeitado o prazo máximo de que trata 
o art. 8º. 
 
CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 17.  Durante o estado de 
calamidade pública de que trata o art. 
1º: 
 
I - o curso ou o programa de 
qualificação profissional de que trata o 
art. 476-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1943, poderá ser oferecido 
pelo empregador exclusivamente na 
modalidade não presencial, e terá 
duração não inferior a um mês e nem 
superior a três meses; 
 
II - poderão ser utilizados meios 
eletrônicos para atendimento dos 
requisitos formais previstos no Título VI 
da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943, inclusive para convocação, 
deliberação, decisão, formalização e 
publicidade de convenção ou de acordo 
coletivo de trabalho; e 
 
III - os prazos previstos no Título VI da 
Consolidação das Leis do Trabalho 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943, ficam reduzidos pela metade. 
 
Art. 18.  O empregado com contrato de 
trabalho intermitente formalizado até a 
data de publicação desta Medida 
Provisória, nos termos do disposto no § 
3º do art. 443 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1943, fará jus ao benefício 

emergencial mensal no valor de R$ 
600,00 (seiscentos reais), pelo período 
de três meses.        (Vide pela Medida 
Provisória nº 959, de 2020) 
 
§ 1º O benefício emergencial mensal 
será devido a partir da data de 
publicação desta Medida Provisória e 
será pago em até trinta dias. 
 
§ 2º Aplica-se ao benefício previsto no 
caput o disposto nos § 1º, § 6º e § 7º 
do art. 5º e nos § 1º e § 2º do art. 6º 
 
§ 3º A existência de mais de um 
contrato de trabalho nos termos do 
disposto no § 3º do art. 443 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943, não gerará direito à concessão 
de mais de um benefício emergencial 
mensal. 
 
§ 4º Ato do Ministério da Economia 
disciplinará a concessão e o 
pagamento do benefício emergencial 
de que trata este artigo. 
 
§ 5º  O benefício emergencial mensal 
de que trata o caput não poderá ser 
acumulado com o pagamento de outro 
auxílio emergencial. 
 
Art. 19.  O disposto no Capítulo VII da 
Medida Provisória nº 927, de 2020, não 
autoriza o descumprimento das normas 
regulamentadoras de segurança e 
saúde no trabalho pelo empregador, e 
aplicando-se as ressalvas ali previstas 
apenas nas hipóteses excepcionadas. 
 
Art. 20.  Esta Medida Provisória entra 
em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 1º de abril de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República. 
 
JAIR MESSIAS BOLSONARO 
 
Paulo Guedes 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 944, 
DE 3 DE ABRIL DE 2020 

Institui o Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos. 

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: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º  Fica instituído o Programa 
Emergencial de Suporte a Empregos, 
destinado à realização de operações 
de crédito com empresários, 
sociedades empresárias e sociedades 
cooperativas, excetuadas as 
sociedades de crédito, com a finalidade 
de pagamento de folha salarial de seus 
empregados. 

CAPÍTULO II 

DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE 
SUPORTE A EMPREGOS 

Art. 2º  O Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos é destinado às 
pessoas a que se refere o art. 1º com 
receita bruta anual superior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais) e igual ou inferior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais), 
calculada com base no exercício de 
2019.  

§ 1º  As linhas de crédito concedidas 
no âmbito do Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos: 

I - abrangerão a totalidade da folha de 
pagamento do contratante, pelo 
período de dois meses, limitadas ao 
valor equivalente a até duas vezes o 
salário-mínimo por empregado; e 

II - serão destinadas exclusivamente ao 
processamento das folhas de 
pagamento de que trata o inciso I. 

§ 2º  Para terem acesso às linhas de 
crédito do Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos, as pessoas a que 

se refere o art. 1º deverão ter a sua 
folha de pagamento processada por 
instituição financeira participante. 

§ 3º  Poderão participar do Programa 
Emergencial de Suporte a Empregos 
todas as instituições financeiras 
sujeitas à supervisão do Banco Central 
do Brasil. 

§ 4º  As pessoas a que se refere o art. 
1º que contratarem as linhas de crédito 
no âmbito do Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos assumirão 
contratualmente as seguintes 
obrigações: 

I - fornecer informações verídicas; 

II - não utilizar os recursos para 
finalidades distintas do pagamento de 
seus empregados; e 

III - não rescindir, sem justa causa, o 
contrato de trabalho de seus 
empregados no período compreendido 
entre a data da contratação da linha de 
crédito e o sexagésimo dia após o 
recebimento da última parcela da linha 
de crédito. 

§ 5º  O não atendimento a qualquer das 
obrigações de que trata o § 4º implica o 
vencimento antecipado da dívida. 

Art. 3º  As instituições financeiras 
participantes do Programa Emergencial 
de Suporte a Empregos deverão 
assegurar que os recursos sejam 
utilizados exclusivamente para o 
processamento das folhas de 
pagamento dos contratantes. 

Art. 4º  Nas operações de crédito 
contratadas no âmbito do Programa 
Emergencial de Suporte a Empregos: 

I - quinze por cento do valor de cada 
financiamento será custeado com 
recursos próprios das instituições 
financeiras participantes; e 

II - oitenta e cinco por cento do valor de 
cada financiamento será custeado com 
recursos da União alocados ao 
Programa. 



 

30 
 

Parágrafo único.  O risco de 
inadimplemento das operações de 
crédito e as eventuais perdas 
financeiras decorrentes serão 
suportados na mesma proporção da 
participação estabelecida no caput. 

Art. 5º  As instituições financeiras 
participantes poderão formalizar 
operações de crédito no âmbito do 
Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos até 30 de junho de 2020, 
observados os seguintes requisitos: 

I - taxa de juros de três inteiros e 
setenta e cinco centésimos por cento 
ao ano sobre o valor concedido; 

II - prazo de trinta e seis meses para o 
pagamento; e 

III - carência de seis meses para início 
do pagamento, com capitalização de 
juros durante esse período. 

Art. 6º  Para fins de concessão de 
crédito no âmbito do Programa 
Emergencial de Suporte a Empregos, 
as instituições financeiras participantes 
observarão políticas próprias de crédito 
e poderão considerar eventuais 
restrições em sistemas de proteção ao 
crédito na data da contratação e 
registros de inadimplência no sistema 
de informações de crédito mantido pelo 
Banco Central do Brasil nos seis meses 
anteriores à contratação, sem prejuízo 
do disposto na legislação vigente. 

§ 1º  Para fins de contratação das 
operações de crédito no âmbito do 
Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, as instituições financeiras 
privadas e públicas estaduais 
participantes ficam dispensadas de 
observar as seguintes disposições: 

I - § 1º do art. 362 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943; 

II - inciso IV do § 1º do art. 7º da Lei nº 
4.737, de 15 de julho de 1965; 

III - alíneas “b” e “c” do caput do art. 27 
da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990; 

IV - alínea “a” do inciso I do caput do 
art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991; 

V - art. 10 da Lei nº 8.870, de 15 de 
abril de 1994; 

VI - art. 1º da Lei nº 9.012, de 30 de 
março de 1995; 

VII - art. 20 da Lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996; e 

VIII - art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de 
julho de 2002. 

§ 2º  Aplica-se às instituições 
financeiras públicas federais a 
dispensa prevista no § 1º, observado o 
disposto na Lei nº 13.898, de 11 de 
novembro de 2019. 

§ 3º  O disposto nos § 1º e § 2º não 
afasta a aplicação do disposto no § 3º 
do art. 195 da Constituição. 

Art. 7º  Na hipótese de inadimplemento 
do contratante, as instituições 
financeiras participantes farão a 
cobrança da dívida em nome próprio, 
em conformidade com as suas políticas 
de crédito, e recolherão os valores 
recuperados ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES, que os restituirá à União, 
observados os mesmos critérios de 
atualização previstos no § 1º do art. 8º. 

§ 1º  Na cobrança do crédito 
inadimplido, lastreado em recursos 
públicos, não se admitirá, por parte das 
instituições financeiras participantes, a 
adoção de procedimento para 
recuperação de crédito menos rigoroso 
do que aqueles usualmente 
empregados em suas próprias 
operações de crédito. 

§ 2º  As instituições financeiras 
participantes arcarão com todas as 
despesas necessárias para a 
recuperação dos créditos inadimplidos. 
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§ 3º  As instituições financeiras 
participantes, em conformidade com as 
suas políticas de crédito, deverão 
empregar os seus melhores esforços e 
adotar os procedimentos necessários à 
recuperação dos créditos no âmbito do 
Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos e não poderão interromper 
ou negligenciar o acompanhamento. 

§ 4º  As instituições financeiras 
participantes serão responsáveis pela 
veracidade das informações fornecidas 
e pela exatidão dos valores a serem 
reembolsados à União, por intermédio 
do BNDES. 

§ 5º  A repartição dos recursos 
recuperados observará a proporção de 
participação estabelecida no art. 4º. 

§ 6º  As instituições financeiras 
participantes deverão leiloar, após o 
período de amortização da última 
parcela passível de vencimento no 
âmbito do Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos, observados os 
limites, as condições e os prazos 
estabelecidos no ato de que trata o § 
8º, todos os créditos eventualmente 
remanescentes a título de recuperação 
e recolher o saldo final à União por 
intermédio do BNDES. 

§ 7º  Após a realização do último leilão 
de que trata o § 6º pelas instituições 
financeiras participantes, a parcela do 
crédito lastreado em recursos públicos 
eventualmente não alienada será 
considerada extinta de pleno direito. 

§ 8º  Ato do Conselho Monetário 
Nacional estabelecerá mecanismos de 
controle e aferição de resultados 
quanto ao cumprimento do disposto no 
§ 4º ao § 7º e os limites, as condições e 
os prazos para a realização de leilão 
dos créditos de que tratam o § 6º e o § 
7º. 

CAPÍTULO III 

DA TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DA SECRETARIA DO 
TESOURO NACIONAL DA 
SECRETARIA ESPECIAL DE 

FAZENDA DO MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA E DA ATUAÇÃO DO 
BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL - BNDES COMO AGENTE 
FINANCEIRO DA UNIÃO  

Art. 8º  Ficam transferidos, da União 
para o BNDES, R$ 34.000.000.000,00 
(trinta e quatro bilhões de reais), 
destinados à execução do Programa 
Emergencial de Suporte a Empregos. 

§ 1º  Os recursos transferidos ao 
BNDES são de titularidade da União e 
serão remunerados, pro rata die: 

I - pela taxa média referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia - Selic, enquanto mantidos 
nas disponibilidades do BNDES; e 

II - pela taxa de juros de três inteiros e 
setenta e cinco centésimos por cento 
ao ano, enquanto aplicados nas 
operações de crédito contratadas no 
âmbito do Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos. 

§ 2º  O aporte de que trata o caput não 
transferirá a propriedade dos recursos 
ao BNDES, que permanecerão de 
titularidade da União, de acordo com 
instrumento firmado entre as partes. 

Art. 9º  O BNDES atuará como agente 
financeiro da União no Programa 
Emergencial de Suporte a Empregos. 

§ 1º  A atuação do BNDES será a título 
gratuito. 

§ 2º  Caberá ao BNDES, na condição 
de agente financeiro da União: 

I - realizar os repasses dos recursos da 
União às instituições financeiras que 
protocolarem no BNDES operações de 
crédito a serem contratadas no âmbito 
do Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos; 

II - receber os reembolsos de recursos 
das instituições financeiras 
participantes decorrentes dos repasses 
; 
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III - repassar à União, no prazo de trinta 
dias, contado da data do recebimento, 
os reembolsos de recursos recebidos; 
e 

IV - prestar as informações solicitadas 
pela Secretaria do Tesouro Nacional da 
Secretaria Especial de Fazenda do 
Ministério da Economia e pelo Banco 
Central do Brasil. 

§ 3º  Ato do BNDES regulamentará os 
aspectos operacionais referentes ao 
protocolo das operações de crédito. 

§ 4º  Os eventuais recursos aportados 
no BNDES pela União e não 
repassados às instituições financeiras 
participantes para o Programa 
Emergencial de Suporte a Empregos 
até o término do prazo para 
formalização dos contratos serão 
devolvidos à União no prazo de trinta 
dias, observado o disposto no inciso I 
do § 1º do art. 8º. 

Art. 10.  Na hipótese de a operação de 
crédito protocolada no BNDES estar 
enquadrada nos requisitos formais do 
Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, não haverá cláusula del 
credere nem remuneração às 
instituições financeiras participantes o 
risco de crédito da parcela das 
operações de crédito lastreadas em 
recursos públicos ficará a cargo da 
União. 

Art. 11.  O BNDES não se 
responsabilizará pela solvabilidade das 
instituições financeiras participantes 
nem pela sua atuação na realização 
das operações de crédito, 
especialmente quanto ao cumprimento 
da finalidade dessas operações e ao 
cumprimento dos requisitos exigidos 
para a sua realização e das condições 
de recuperação dos créditos lastreados 
em recursos públicos. 

Art. 12.  Nas hipóteses de falência, 
liquidação extrajudicial ou intervenção 
em instituição financeira participante do 
Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, a União ficará sub-rogada 
automaticamente, de pleno direito, na 

proporção estabelecida no inciso II do 
caput do art. 4º, nos créditos e 
garantias constituídos em favor da 
instituição financeira, decorrentes das 
respectivas operações de crédito 
lastreadas em recursos públicos 
realizadas no âmbito do Programa. 

Parágrafo único.  Caberá ao BNDES 
informar à União os dados relativos às 
operações de crédito lastreadas em 
recursos públicos realizadas no âmbito 
do Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, com vistas ao seu 
encaminhamento ao liquidante, ao 
interventor ou ao juízo responsável ou, 
ainda, à cobrança judicial dos valores 
envolvidos. 

Art. 13.  As receitas provenientes do 
retorno dos empréstimos à União, nos 
termos do disposto nesta Medida 
Provisória, serão integralmente 
utilizadas para pagamento da dívida 
pública de responsabilidade do 
Tesouro Nacional. 

CAPÍTULO IV 

DA REGULAÇÃO E DA SUPERVISÃO 
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
REALIZADAS NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA EMERGENCIAL DE 
SUPORTE A EMPREGOS 

Art. 14.  Compete ao Banco Central do 
Brasil fiscalizar o cumprimento, pelas 
instituições financeiras participantes, 
das condições estabelecidas para as 
operações de crédito realizadas no 
âmbito do Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos. 

Art. 15.  O Conselho Monetário 
Nacional e o Banco Central do Brasil, 
no âmbito de suas competências, 
poderão disciplinar os aspectos 
necessários para operacionalizar e 
fiscalizar as instituições financeiras 
participantes quanto ao disposto nesta 
Medida Provisória, observado o 
disposto na Lei nº 13.506, de 13 de 
novembro de 2017. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÃO FINAL 
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Art. 16.  Esta Medida Provisória entra 
em vigor na da data de sua publicação. 

Brasília, 3 de abril de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

Paulo Guedes 

Roberto de Oliveira Campos Neto 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 945, 
DE 4 DE ABRIL DE 2020 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS 
TEMPORÁRIAS EM RESPOSTA À 
PANDEMIA DECORRENTE DA 
COVID-19 NO ÂMBITO DO SETOR 
PORTUÁRIO E SOBRE A CESSÃO 
DE PÁTIOS SOB ADMINISTRAÇÃO 
MILITAR. 

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  Esta Medida Provisória dispõe 
sobre: 

I - medidas especiais em resposta à 
pandemia decorrente da covid-19 com 
o objetivo de garantir a preservação 
das atividades portuárias, consideradas 
essenciais; e 

II - a cessão de uso especial de pátios 
sob administração militar. 

Art. 2º  Para fins do disposto nesta 
Medida Provisória, o Órgão Gestor de 
Mão de Obra não poderá escalar 
trabalhador portuário avulso nas 
seguintes hipóteses: 

I - quando o trabalhador apresentar os 
seguintes sintomas, acompanhados ou 
não de febre, ou outros estabelecidos 
em ato do Poder Executivo federal, 
compatíveis com a covid-19: 

a) tosse seca; 

b) dor de garganta; ou 

c) dificuldade respiratória; 

II - quando o trabalhador for 
diagnosticado com a covid-19 ou 
submetido a medidas de isolamento 
domiciliar por coabitação com pessoa 
diagnosticada com a covid-19; 

III - quando a trabalhadora estiver 
gestante ou lactante; 

IV - quando o trabalhador tiver idade 
igual ou superior a sessenta anos; ou 

V - quando o trabalhador tiver sido 
diagnosticado com: 

a) imunodeficiência; 

b) doença respiratória; ou 

c) doença preexistente crônica ou 
grave, como doença cardiovascular, 
respiratória ou metabólica. 

§ 1º  O Órgão Gestor de Mão de Obra 
deverá encaminhar à autoridade 
portuária semanalmente lista atualizada 
de trabalhadores portuários avulsos 
que estejam impedidos de ser 
escalados, acompanhada de 
documentação que comprove o 
enquadramento dos trabalhadores em 
alguma das hipóteses previstas no 
caput. 

§ 2º  A comprovação dos sintomas de 
que trata o inciso I do caput poderá ser 
realizada por meio de atestado médico 
ou outra forma estabelecida em ato do 
Poder Executivo federal. 

§ 3º  Os trabalhadores que se 
enquadrem em alguma das hipóteses 
previstas no caput poderão enviar a 
documentação comprobatória de sua 
situação ao Órgão Gestor de Mão de 
Obra por meio eletrônico. 

§ 4º  Nas hipóteses previstas nos 
incisos I, II e III do caput, os 
trabalhadores ficarão obrigados a 
informar imediatamente ao Órgão 
Gestor de Mão de Obra qualquer 
alteração em sua situação. 
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Art. 3º  Enquanto persistir o 
impedimento de escalação com 
fundamento em qualquer das hipóteses 
previstas no art. 2º, o trabalhador 
portuário avulso terá direito ao 
recebimento de indenização 
compensatória mensal no valor 
correspondente a cinquenta por cento 
sobre a média mensal recebida por ele 
por intermédio do Órgão Gestor de 
Mão de Obra entre 1º de outubro de 
2019 e 31 de março de 2020. 

§ 1º  O pagamento da indenização será 
custeado pelo operador portuário ou 
por qualquer tomador de serviço que 
requisitar trabalhador portuário avulso 
ao Órgão Gestor de Mão de Obra. 

§ 2º  O valor pago por cada operador 
portuário ou tomador de serviço, para 
fins de repasse aos beneficiários da 
indenização, será proporcional à 
quantidade de serviço demandado ao 
Órgão Gestor de Mão de Obra. 

§ 3º  O Órgão Gestor de Mão de Obra 
deverá calcular, arrecadar e repassar 
aos beneficiários o valor de suas 
indenizações. 

§ 4º  Na hipótese de o aumento de 
custos com o trabalho portuário avulso 
decorrente da indenização de que trata 
este artigo ter impacto sobre os 
contratos de arrendamentos já 
firmados, estes deverão ser alterados 
de maneira a promover o reequilíbrio 
econômico-financeiro. 

§ 5º  A administração do porto 
concederá desconto tarifário aos 
operadores portuários pré-qualificados 
que não sejam arrendatários de 
instalação portuária em valor 
equivalente ao acréscimo de custo 
decorrente do pagamento da 
indenização de que trata este artigo. 

§ 6º  O benefício a ser pago aos 
trabalhadores portuários avulsos de 
que trata o caput: 

I - terá natureza indenizatória; 

II - não integrará a base de cálculo do 
imposto sobre a renda retido na fonte 

ou da declaração de ajuste anual do 
imposto sobre a renda da pessoa física 
do empregado; 

III - não integrará a base de cálculo da 
contribuição previdenciária e dos 
demais tributos incidentes sobre a folha 
de salários; 

IV - não integrará a base de cálculo do 
valor devido ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, instituído 
pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, e pela Lei Complementar nº 150, 
de 1º de junho de 2015; e 

V - poderá ser excluída do lucro líquido 
para fins de determinação do imposto 
sobre a renda da pessoa jurídica e da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido das pessoas jurídicas 
tributadas pelo lucro real. 

§ 7º   Não terá direito à indenização de 
que trata este artigo, ainda que estejam 
impedidos de concorrer à escala, os 
trabalhadores portuários avulsos que: 

I - estiverem em gozo de qualquer 
benefício do Regime Geral de 
Previdência Social ou de regime 
próprio de previdência social, 
observado o disposto no parágrafo 
único do art. 124 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991; ou 

II - perceberem o benefício assistencial 
de que trata o art. 10-A da Lei nº 9.719, 
de 27 de novembro de 1998. 

Art. 4º  Na hipótese de 
indisponibilidade de trabalhadores 
portuários avulsos para atendimento às 
requisições, os operadores portuários 
que não forem atendidos poderão 
contratar livremente trabalhadores com 
vínculo empregatício por tempo 
determinado para a realização de 
serviços de capatazia, bloco, estiva, 
conferência de carga, conserto de 
carga e vigilância de embarcações. 

§ 1º  Para fins do disposto neste artigo, 
considera-se indisponibilidade de 
trabalhadores portuários qualquer 
causa que resulte no não atendimento 
imediato às requisições apresentadas 
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pelos operadores portuários ao Órgão 
Gestor de Mao de Obra, tais como 
greves, movimentos de paralisação e 
operação-padrão. 

§ 2º  A contratação de trabalhadores 
portuários com vínculo empregatício 
com fundamento no disposto no caput 
não poderá exceder o prazo de doze 
meses. 

Art. 5º  A Lei nº 9.719, de 1998, passa 
a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 5º  
...............................................................
........................................ 

§ 1º  O Órgão Gestor de Mão de Obra 
fará a escalação de trabalhadores 
portuários avulsos por meio eletrônico, 
de modo que o trabalhador possa 
habilitar-se sem comparecer ao posto 
de escalação. 

§ 2º  O meio eletrônico adotado para a 
escalação de trabalhadores portuários 
avulsos deverá ser inviolável e 
tecnicamente seguro. 

§ 3º  Fica vedada a escalação 
presencial de trabalhadores portuários.” 
(NR)  

Art. 6º  A Lei nº 7.783, de 28 de junho 
de 1989, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

“Art. 10.  
...............................................................
................................................ 

...............................................................

...............................................................

. 

XV - atividades portuárias.” (NR) 

Art. 7º  A Lei nº 12.815, de 5 de junho 
de 2013, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:  

“Art. 40.  
...............................................................
................................................ 

...............................................................

............................................................... 

§ 5º  Desde que possuam a 
qualificação necessária, os 
trabalhadores portuários avulsos 
registrados e cadastrados poderão 
desempenhar quaisquer das atividades 
de que trata o § 1º, vedada a exigência 
de novo registro ou cadastro 
específico, independentemente de 
acordo ou convenção coletiva.” (NR) 

Art. 8º  A Lei nº 7.565, de 19 de 
dezembro de 1986, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

“Art. 95. O Poder Executivo deverá 
instituir e regular comissão que tenha 
os seguintes objetivos: 

I - assessorar os órgãos 
governamentais, relativamente à 
política e critérios de segurança; e 

II - promover a coordenação entre: 

a) os serviços de controle de 
passageiros; 

b) a administração aeroportuária; 

c) o policiamento; 

d) as empresas de transporte aéreo; e 

e) as empresas de serviços auxiliares. 

Parágrafo único.  Compete, ainda, à 
comissão de que trata o caput propor 
diretrizes destinadas a prevenir e a 
enfrentar ameaças e atos contra a 
aviação civil e as instalações 
correlatas.” (NR) 

Art. 9º  As disposições constantes dos 
art. 2º, art. 3º e art. 4º produzirão 
efeitos pelo prazo de cento e vinte dias, 
contado da data de publicação desta 
Medida Provisória. 

Parágrafo único. O estabelecido no 
caput poderá ser prorrogado por ato do 
Poder Executivo federal. 

Art. 10.  Fica autorizada a cessão de 
uso especial de pátios sob 
administração militar, a título gratuito, 
às pessoas jurídicas prestadoras de 
serviço de transporte aéreo público, 
nacionais, a título precário, durante o 
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período do estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia da 
covid-19. 

§ 1º  A cessão comportará apenas o 
uso de células de espaço físico, a 
serem determinadas pelo Comando da 
Aeronáutica. 

§ 2º  A cessão será formalizada por 
meio de termo, que conterá as 
condições estabelecidas e a finalidade 
de sua realização e será subscrito pela 
cessionária, hipótese que implicará sua 
anuência. 

§ 3º  Na hipótese de aplicação do 
imóvel, parcial ou integral, diversa da 
prevista nesta Medida Provisória e no 
termo de que trata o § 2º, a cessão se 
tornará nula, independentemente de 
ato especial. 

§ 4º  A  cessão não acarretará ônus 
para a União e as atividades 
necessárias à movimentação de pátio, 
à manutenção e à utilização das 
aeronaves correrão às contas  da 
cessionária. 

§ 5º  A cessionária ficará sujeita às 
condições existentes e às condições 
estabelecidas pelo Comando da 
Aeronáutica para acesso às áreas 
cedidas, com vistas à segurança das 
instalações militares. 

§ 6º  A União não se responsabilizará 
por danos eventuais causados a 
aeronaves ou a terceiros em 
decorrência da cessão de uso especial 
prevista no caput. 

§ 7º  A cessionária será obrigada a 
zelar pela conservação do imóvel e 
será responsável pelos danos ou 
prejuízos tenha causado. 

Art. 11.  Ficam revogados o § 1º e o § 
2º do art. 95 da Lei nº 7.565, de 1986.  

Art. 12.  Esta Medida Provisória entra 
em vigor na data da sua publicação.  

Brasília,  4 de abril de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República.  

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

Fernando Azevedo e Silva 

Tarcisio Gomes de Freitas 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 946, 
DE 7 DE ABRIL DE 2020 

EXTINGUE O FUNDO PIS-PASEP, 
INSTITUÍDO PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 26, DE 11 DE 
SETEMBRO DE 1975, TRANSFERE O 

SEU PATRIMÔNIO PARA O FUNDO 

DE GARANTIA DO TEMPO DE 
SERVIÇO, 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. 1º  Esta Medida Provisória dispõe 
sobre a extinção do Fundo PIS-Pasep, 
instituído pela Lei Complementar nº 26, 
de 11 de setembro de 1975, e a 
transferência de seu patrimônio para o 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, regido pela Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990. 

Parágrafo único.  Fica preservado o 
patrimônio acumulado nas contas 
individuais dos participantes do Fundo 
PIS-Pasep, de que trata o art. 239 da 
Constituição, nos termos do disposto 
nesta Medida Provisória.  

CAPÍTULO I 

DA TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL 
DO FUNDO PIS-PASEP PARA O 
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO 
DE SERVIÇO  

Art. 2º  Fica extinto, em 31 de maio de 
2020, o Fundo PIS-Pasep, cujos ativos 
e passivos ficam transferidos, na 
mesma data, ao FGTS. 

§ 1º  O agente operador do FGTS 
cadastrará as contas vinculadas de 
titularidade dos participantes do Fundo 
PIS-Pasep necessárias ao recebimento 
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e à individualização dos valores 
transferidos, devidamente marcadas 
com identificador de origem PIS ou 
Pasep, e definirá os padrões e os 
demais procedimentos operacionais 
para a transferência das informações 
cadastrais e financeiras. 

§ 2º  Os agentes financeiros do Fundo 
PIS-Pasep adotarão as providências 
necessárias para a elaboração das 
demonstrações contábeis de 
fechamento e da prestação de contas 
do Fundo a serem submetidas ao 
Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep, 
que ficará extinto após o envio da 
prestação de contas consolidada de 
encerramento aos órgãos de controle. 

Art. 3º  As contas vinculadas 
individuais dos participantes do Fundo 
PIS-Pasep, mantidas pelo FGTS após 
a transferência de que trata o art. 2º: 

I - passam a ser remuneradas pelos 
mesmos critérios aplicáveis às contas 
vinculadas do FGTS; 

II - poderão ser livremente 
movimentadas, a qualquer tempo, na 
forma prevista nos § 1º, § 4º, § 4º-A, § 
5º e § 8º do art. 4º da Lei 
Complementar nº 26, de 1975, e nos § 
25 e § 26 do art. 20 da Lei nº 8.036, de 
1990, hipótese em que não serão 
aplicadas as demais disposições do art. 
20 e dos art. 20-A ao art. 20-D da Lei nº 
8.036, de 1990. 

Parágrafo único.  As solicitações de 
saque de contas vinculadas do FGTS 
realizadas pelo trabalhador ou por seus 
dependentes ou beneficiários, 
deferidas pelo agente operador do 
FGTS nos termos do disposto na Lei nº 
8.036, de 1990, serão consideradas 
aptas a permitir o saque também das 
contas vinculadas individuais de origem 
PIS ou Pasep mantidas em nome do 
mesmo trabalhador. 

Art. 4º  Os agentes financeiros do 
Fundo PIS-Pasep, diretamente ou por 
meio de suas subsidiárias, com o 
objetivo de ampliar a liquidez do FGTS, 
ficam autorizados a: 

I - adquirir, até 31 de maio de 2020, 
pelo valor contábil do balancete de 30 
de abril de 2020, os ativos do Fundo 
PIS-Pasep que estiverem sob a sua 
gestão, inclusive de fundos de 
investimento, líquidos de quaisquer 
provisões e passivos diretamente 
relacionados aos ativos adquiridos; e 

II - substituir, conforme o caso, os 
recursos do Fundo PIS-Pasep 
aplicados em operações de: 

a) empréstimo por recursos de outras 
fontes disponíveis que sejam 
remuneradas pelos mesmos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 2.655, 
de 5 de outubro de 1999, do Conselho 
Monetário Nacional, assegurada aos 
recursos realocados remuneração 
equivalente àquela que seria devida à 
fonte original; ou 

b) financiamento por recursos de 
outras fontes disponíveis que sejam 
remuneradas pelos mesmos critérios 
estabelecidos na Lei nº 13.483, de 21 
de setembro de 2017, assegurada aos 
recursos realocados remuneração 
equivalente àquela que seria devida à 
fonte original. 

§ 1º  As operações a cargo do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES 
contratadas com benefício de 
subvenção econômica, sob a 
modalidade de equalização de taxas de 
juros, lastreadas em recursos do Fundo 
PIS-Pasep, permanecerão com as 
mesmas condições de equalização 
originárias, mantidas as demais 
condições dos créditos contratados 
junto a terceiros. 

§ 2º  O exercício financeiro do Fundo 
PIS-Pasep iniciado em 1º de julho de 
2019 fica encerrado em 31 de maio de 
2020. 

Art. 5º  Os recursos remanescentes 
nas contas de que trata o caput do art. 
3º serão tidos por abandonados a partir 
de 1º de junho de 2025, nos termos do 
disposto no inciso III do caput do art. 
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1.275 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 - Código Civil. 

§ 1º  Os recursos dos depósitos 
abandonados, nos termos do disposto 
no caput, passarão à propriedade da 
União. 

§ 2º  O Ministério da Economia definirá 
os prazos e os procedimentos a serem 
adotados pelo agente operador do 
FGTS para o cumprimento do disposto 
no § 1º.  

CAPÍTULO II 

DA AUTORIZAÇÃO TEMPORÁRIA 
PARA SAQUES DE SALDOS NO 
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO 
DE SERVIÇO  

Art. 6º  Fica disponível, para fins do 
disposto no inciso XVI do caput do art. 
20 da Lei nº 8.036, de 1990, aos 
titulares de conta vinculada do FGTS, a 
partir de 15 de junho de 2020 e até 31 
de dezembro de 2020, em razão do 
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 da pandemia 
de coronavírus (covid-19), de que trata 
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, o saque de recursos até o limite 
de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco 
reais) por trabalhador. 

§ 1º  Na hipótese de o titular possuir 
mais de uma conta vinculada, o saque 
de que trata o caput será feito na 
seguinte ordem: 

I - contas vinculadas relativas a 
contratos de trabalho extintos, com 
início pela conta que tiver o menor 
saldo; e 

II - demais contas vinculadas, com 
início pela conta que tiver o menor 
saldo. 

§ 2º  Não estarão disponíveis para o 
saque de que trata o caput os valores 
bloqueados de acordo com o disposto 

no inciso I do § 4º do art. 20-D da Lei nº 
8.036, de 1990. 

§ 3º  Os saques de que trata o caput 
serão efetuados conforme cronograma 
de atendimento, critérios e forma 
estabelecidos pela Caixa Econômica 
Federal, permitido o crédito automático 
para conta de depósitos de poupança 
de titularidade do trabalhador 
previamente aberta na nessa instituição 
financeira, desde que o trabalhador não 
se manifeste negativamente, ou o 
crédito em conta bancária de qualquer 
instituição financeira, indicada pelo 
trabalhador, desde que seja de sua 
titularidade. 

§ 4º  O trabalhador poderá, na hipótese 
do crédito automático de que trata o § 
3º, até 30 de agosto de 2020, solicitar o 
desfazimento do crédito, conforme 
procedimento a ser definido pelo 
agente operador do FGTS. 

§ 5º  A transferência para outra 
instituição financeira prevista no § 3º 
não poderá acarretar cobrança de tarifa 
pela instituição financeira.  

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 7º  Os créditos decorrentes do 
disposto no § 5º do art. 13 da Lei nº 
8.036, de 1990, para o exercício de 
2020, não poderão ser acumulados 
àqueles decorrentes de rentabilidade 
auferida pelas contas do Fundo PIS-
Pasep por ocasião do encerramento 
antecipado do exercício do fundo de 
que trata o § 2º do art. 4º desta Medida 
Provisória, de modo a proporcionar às 
contas oriundas do Fundo PIS-Pasep 
rentabilidade total superior à 
rentabilidade total auferida pelas contas 
vinculadas do FGTS. 

Art. 8º  O Ministério da Economia 
poderá editar normas complementares 
para dispor sobre as medidas e os 
prazos para a efetivação das 
transferências, das aquisições, da 
elaboração das demonstrações 
financeiras e dos demais 
procedimentos necessários ao 
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cumprimento do disposto nesta Medida 
Provisória. 

Art. 9º  A Lei Complementar nº 26, de 
1975, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:      Vigência 

“Art. 4º-A  O agente operador do FGTS 
fica autorizado a disponibilizar o saldo 
da conta vinculada individual de origem 
PIS ou Pasep por meio de crédito 
automático em conta de depósito, 
conta-poupança ou outro arranjo de 
pagamento de titularidade do titular da 
conta vinculada, desde que não haja 
prévia manifestação em contrário, 
observado o disposto no § 1º do art. 4º. 

...............................................................

...........................................” (NR)  

Art. 10.  Ficam revogados:     Vigência 

I - a Lei Complementar nº 19, de 25 de 
junho de 1974; e 

II - os seguintes dispositivos da Lei 
Complementar nº 26, de 1975: 

a) o art. 3º; 

b) o § 6º do art. 4º; e 

c) os § 2º e § 3º do art. 4º-A. 

Art. 11.  Esta Medida Provisória entra 
em vigor: 

I - em 31 de maio de 2020, quanto aos 
art. 9º e art. 10; e 

II - na data de sua publicação, quanto 
aos demais dispositivos. 

Brasília,  7 de abril de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República.  

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

Paulo Guedes 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 955, DE 20 
DE ABRIL DE 2020 

 

Revoga a Medida Provisória nº 905, de 
11 de novembro de 2019, que institui o 
Contrato de Trabalho Verde e Amarelo 
e altera a legislação trabalhista. 
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  Fica revogada a Medida 
Provisória nº 905, de 11 de novembro 
de 2019. 

Art. 2º  Esta Medida Provisória entra 
em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 20 de abril de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira 
Jorge Antonio de Oliveira Francisco 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 959, DE 29 
DE ABRIL DE 2020 

 

Estabelece a operacionalização do 
pagamento do Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da 
Renda e do benefício emergencial 
mensal de que trata a Medida 
Provisória nº 936, de 1º de abril de 
2020, e prorroga a vacatio legis da Lei 
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 
que estabelece a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais - LGPD. 
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 Fica dispensada de licitação a 
contratação da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Brasil S.A. para 
a operacionalização do pagamento do 
Benefício Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda e do benefício 
emergencial mensal de que tratam 
os art. 5º e art. 18 da Medida Provisória 
nº 936, de 1º de abril de 2020. 

Art. 2º O beneficiário poderá receber 
os benefícios de que trata o art. 1º na 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20955-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20955-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv905.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv905.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv905.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20959-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20959-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm#art18
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instituição financeira em que possuir 
conta poupança ou conta de depósito à 
vista, exceto conta-salário, desde que 
autorize o empregador a informar os 
seus dados bancários quando 
prestadas as informações de que trata 
o inciso I do § 2º do art. 5º da Medida 
Provisória nº 936, de 2020. 

§ 1º Na hipótese de não validação ou 
de rejeição do crédito na conta 
indicada, inclusive pelas instituições 
financeiras destinatárias das 
transferências, ou na ausência da 
indicação de que trata o caput, a Caixa 
Econômica Federal e o Banco do Brasil 
S.A. poderão utilizar outra conta do tipo 
poupança de titularidade do 
beneficiário, identificada por meio de 
batimento de dados cadastrais, para o 
pagamento do benefício emergencial. 

§ 2º Não localizada conta do tipo 
poupança de titularidade do 
beneficiário nos termos do § 1º, a Caixa 
Econômica Federal e o Banco do Brasil 
S.A.  poderão realizar o pagamento do 
benefício emergencial por meio de 
conta digital, de abertura automática, 
em nome do beneficiário, com as 
seguintes características: 

I - dispensa da apresentação de 
documentos pelo beneficiário; 

II - isenção de cobrança de tarifas de 
manutenção; 

III - no mínimo uma transferência 
eletrônica de valores ao mês, sem 
custo para o beneficiário, para conta 
bancária mantida em qualquer 
instituição financeira habilitada a operar 
pelo Banco Central do Brasil; e 

IV - vedação de emissão de cartão 
físico ou de cheque. 

§ 3º Independentemente da 
modalidade de conta utilizada para 
pagamento dos benefícios de que trata 
o art. 1º, é vedado às instituições 
financeiras efetuar descontos, 
compensações ou pagamentos de 
débitos de qualquer natureza, mesmo a 
pretexto de recompor saldo negativo ou 

saldar dívidas preexistentes, que 
impliquem a redução do valor do 
benefício, exceto na hipótese de 
autorização prévia do beneficiário que 
se refira expressamente aos benefícios 
de que trata o art. 1º. 

§ 4º Os recursos das contas digitais 
não movimentadas no prazo de 
noventa dias retornarão para a União. 

Art. 3º O Secretário Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia poderá editar atos 
complementares para a execução do 
disposto nos art. 1º e art. 2º desta 
Medida Provisória. 

Art. 4º A Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 

"Art. 65. 
...............................................................
............................................ 

...............................................................

........................................................... 

II - em 3 de maio de 2021, quanto aos 
demais artigos." (NR) 

Art. 5º Esta Medida Provisória entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 29 de abril de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Paulo Guedes 
 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 964, DE 8 
DE MAIO DE 2020 

 

Altera a Lei nº 13.475, de 28 de agosto 
de 2017, que dispõe sobre o exercício 
da profissão de tripulante de aeronave, 
denominado aeronauta. 
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: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm#art5%C2%A72i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm#art5%C2%A72i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm#art65ii
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20964-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20964-2020?OpenDocument
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Art. 1º  A Lei nº 13.475, de 28 de 
agosto de 2017, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 

“Art. 
20.  ………………………........................
.................................................... 

……………………..................................
............................................................ 

§ 3º  O disposto neste artigo não se 
aplica quando o operador da aeronave 
for órgão ou entidade da administração 
pública, no exercício de missões 
institucionais ou de poder de polícia.” 
(NR) 

Art. 2º  Esta Medida Provisória entra 
em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 8 de maio de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Paulo Guedes 
Ricardo de Aquino Salles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 
6, DE 20 DE MARÇO 2020 

Faço saber que o Congresso 
Nacional aprovou, e eu, Antônio 
Anastasia, Primeiro Vice-Presidente 
do Senado Federal, no exercício da 
Presidência, nos termos do 
parágrafo único do art. 52 do 
Regimento Comum e do inciso 
XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

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). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13475.htm
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§ 1º Os trabalhos poderão ser 
desenvolvidos por meio virtual, nos 
termos definidos pela Presidência da 
Comissão. 

§ 2º A Comissão realizará, 
mensalmente, reunião com o Ministério 
da Economia, para avaliar a situação 
fiscal e a execução orçamentária e 
financeira das medidas relacionadas à 
emergência de saúde pública de 
importância internacional relacionada 
ao coronavírus (Covid-19). 

§ 3º Bimestralmente, a Comissão 
realizará audiência pública com a 
presença do Ministro da Economia, 
para apresentação e avaliação de 
relatório circunstanciado da situação 
fiscal e da execução orçamentária e 
financeira das medidas relacionadas à 
emergência de saúde pública de 
importância internacional relacionada 
ao coronavírus (Covid-19), que deverá 
ser publicado pelo Poder Executivo 
antes da referida audiência. 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 20 de março de 
2020. 

SENADOR ANTONIO ANASTASIA 
Primeiro Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência 

DECRETO Nº 10.277, DE 16 DE 
MARÇO DE 2020 

Institui o Comitê de Crise para 
Supervisão e Monitoramento dos 
Impactos da Covid-19. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição,  

DECRETA:  

Art. 1º  Fica instituído o Comitê de 
Crise para Supervisão e Monitoramento 
dos Impactos da Covid-19. 

Art. 2º O Comitê é órgão de articulação 
da ação governamental e de 
assessoramento ao Presidente da 
República sobre a consciência 
situacional em questões decorrentes da 
pandemia da covid-19. 

Art. 3º  O Comitê é composto pelo: 

I - Ministro de Estado Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, que 
o coordenará; 

II - Ministro de Estado da Justiça e 
Segurança Pública; 

III - Ministro de Estado da Defesa; 

IV - Ministro de Estado das Relações 
Exteriores; 

V - Ministro de Estado da Economia; 

VI - Ministro de Estado da 
Infraestrutura; 

VII - Ministro de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; 

VIII - Ministro de Estado da Educação; 

IX - Ministro de Estado da Cidadania; 

X - Ministro de Estado da Saúde; 

XI - Ministro de Estado de Minas e 
Energia; 

XII - Ministro de Estado da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações; 

XIII - Ministro de Estado do Meio 
Ambiente; 

XIV - Ministro de Estado do Turismo; 

XV - Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Regional; 
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XVI - Ministro de Estado da 
Controladoria-Geral da União; 

XVII - Ministro de Estado da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos; 

XVIII - Ministro de Estado Chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência da 
República; 

XIX - Ministro de Estado Chefe da 
Secretaria de Governo da Presidência 
da República; 

XX - Ministro de Estado Chefe do 
Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República; 

XXI - Advogado-Geral da União; 

XXII - Presidente do Banco Central do 
Brasil; 

XXIII - Diretor-Presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - 
Anvisa; 

XXIV - Presidente do Banco do Brasil 
S.A.; 

XXV - Presidente da Caixa Econômica 
Federal; 

XXVI - Presidente do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social; e 

XXVII - Coordenador do Centro de 
Operações de Emergências em Saúde 
Pública da Secretaria de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde. 

§ 1º  Os membros do Comitê poderão 
se fazer representar nas reuniões: 

I - por ocupante de cargo de Natureza 
Especial, nas hipóteses dos incisos I a 
XXI do caput; 

II - por outros diretores, nas hipóteses 
dos incisos XXII a XXVI do caput; e 

III - pelo seu substituto na função, na 
hipótese do inciso XXVII do caput. 

§ 2º  O Coordenador poderá convidar 
para participar das reuniões do Comitê, 
de acordo com o tema a ser discutido, 
com direito a voz e sem direito a voto: 

I -  membros do Poder Legislativo, do 
Poder Judiciário e do Ministério 
Público; e 

II - outras autoridades públicas e 
especialistas. 

§ 3º  O membro de que trata o inciso 
XXVII do caput e respectivo suplente 
serão indicados pelo Ministro de 
Estado da Saúde e designados pelo 
Coordenador do Comitê. 

Art. 4º  O Comitê se reunirá sempre 
que convocado pelo seu Coordenador. 

§ 1º  O quórum de reunião do Comitê é 
de maioria absoluta e o quórum de 
aprovação é de maioria simples. 

§ 2º  Além do voto ordinário, o 
Coordenador terá o voto de qualidade 
em caso de empate. 

Art. 4º-A O Comitê contará com o 
Centro de Coordenação de Operações 
do Comitê de Crise para Supervisão e 
Monitoramento dos Impactos da Covid-
19, com o objetivo de:       (Incluído 
pelo Decreto nº 10.289, de 2020) 

I - coordenar as operações do Governo 
federal, conforme determinado pelo 
Comitê;           (Incluído pelo Decreto nº 
10.289, de 2020) 

II- articular, com os entes públicos e 
privados, ações de enfrentamento 
da covid-19 e de seus 
impactos;           (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 

III - monitorar as ações adotadas pelos 
atores públicos e privados em relação 
ao enfretamento da covid-
19;         (Incluído pelo Decreto nº 
10.289, de 2020) 
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IV - repassar informações atualizadas 
ao Presidente da República sobre os 
desdobramentos das situações 
geradas pela covid-19 e pelas ações 
governamentais relacionadas; 
e       (Incluído pelo Decreto nº 10.289, 
de 2020) 

V - exercer outras atribuições que lhe 
forem cometidas pelo 
Comitê.        (Incluído pelo Decreto nº 
10.289, de 2020) 

Art. 4º-B O Centro é composto pelos 
seguintes 
representantes:         (Incluído pelo 
Decreto nº 10.289, de 2020) 

I - cinco da Subchefia de Articulação e 
Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, dentre eles o 
Subchefe, que o 
coordenará;          (Incluído pelo 
Decreto nº 10.289, de 2020) 

II - um da Subchefia de Análise e 
Acompanhamento de Políticas 
Governamentais da Casa Civil da 
Presidência da 
República;           (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 

III - um da Assessoria Especial de 
Comunicação Social da Casa Civil da 
Presidência da 
República;         (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 

IV - um do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública;           (Incluído 
pelo Decreto nº 10.289, de 2020) 

V - um do Ministério da 
Defesa;         (Incluído pelo Decreto nº 
10.289, de 2020) 

VI - um do Ministério das Relações 
Exteriores;          (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 

VII - um do Ministério da 
Economia;         (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 

VIII - um do Ministério da 
Infraestrutura;        (Incluído pelo 
Decreto nº 10.289, de 2020) 

IX - um do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecimento;          (Incluído pelo 
Decreto nº 10.289, de 2020) 

X - um do Ministério da 
Educação;         (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 

XI - um do Ministério da 
Cidadania;        (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 

XII - um do Ministério da 
Saúde;          (Incluído pelo Decreto nº 
10.289, de 2020) 

XIII - um do Ministério de Minas e 
Energia;        (Incluído pelo Decreto nº 
10.289, de 2020) 

XIV - um do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações;         (Incluído pelo 
Decreto nº 10.289, de 2020) 

XV - um do Ministério do 
Desenvolvimento 
Regional;          (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 

XVI - um do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos 
Humanos;          (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 

XVII - um da Secretaria-Geral da 
Presidência da 
República;          (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 

XVIII - um da Secretaria de Governo da 
Presidência da 
República;         (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 

XIX - um do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da 
República;         (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 
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XX - um da Advocacia-Geral da 
União;         (Incluído pelo Decreto nº 
10.289, de 2020) 

XXI - um da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - 
Anvisa;          (Incluído pelo Decreto nº 
10.289, de 2020) 

XXII - um da Agência Nacional de 
Aviação Civil - Anac;           (Incluído 
pelo Decreto nº 10.289, de 2020) 

XXIII - um da Agência Nacional de 
Telecomunicações - 
Anatel;         (Incluído pelo Decreto nº 
10.289, de 2020) 

XXIV - um da Agência Nacional de 
Transportes Terrestre - 
ANTT;          (Incluído pelo Decreto nº 
10.289, de 2020) 

XXV - um da Agência Brasileira de 
Inteligência;        (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 

XXVI - um da Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil do Ministério 
do Desenvolvimento 
Regional;         (Incluído pelo Decreto nº 
10.289, de 2020) 

XXVII - um da Polícia 
Federal;            (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 

XXVIII - um da Polícia Rodoviária 
Federal;        (Redação dada pelo 
Decreto nº 10.300, de 2020) 

XXIX - um do Ministério do Meio 
Ambiente;           (Incluído pelo Decreto 
nº 10.300, de 2020) 

XXX - um do Ministério do 
Turismo;        (Incluído pelo Decreto nº 
10.300, de 2020) 

XXXI - um da Controladoria-Geral da 
União;         (Incluído pelo Decreto nº 
10.300, de 2020) 

XXXII - um da Secretaria Especial de 
Assuntos Estratégicos da Presidência 

da República.        (Incluído pelo 
Decreto nº 10.300, de 2020) 

§ 1º Cada membro do Centro terá um 
suplente, que o substituirá em suas 
ausências e 
impedimentos.        (Incluído pelo 
Decreto nº 10.289, de 2020) 

§ 2º Os representantes do Centro e 
respectivos suplentes serão indicados 
pelo titular do órgão ou da entidade que 
representam e designados pelo 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil 
da Presidência da 
República.         (Incluído pelo Decreto 
nº 10.289, de 2020) 

§ 3º Os representantes aos quais se 
refere o caput poderão cumprir 
expediente, total ou parcialmente, de 
modo presencial ou por teletrabalho, 
junto à Subchefia de Articulação e 
Monitoramento da Casa Civil, e, 
durante esse período, ficarão 
dispensados do exercício de suas 
atribuições habituais no órgão ou na 
entidade de origem.          (Incluído pelo 
Decreto nº 10.289, de 2020) 

§ 4º Os representantes aos quais se 
refere o caput e o§ 3º poderão 
acessar, por meio eletrônico, as bases 
de dados de seus órgãos de origem, 
respeitadas as normas e os limites de 
cada instituição e as normas legais 
referentes à segurança, ao sigilo 
profissional e à salvaguarda de 
assuntos sigilosos.        (Incluído pelo 
Decreto nº 10.289, de 2020) 

§ 5º A atuação nos termos do disposto 
nos § 3º e § 4º será estabelecida pela 
autoridade responsável pela indicação 
do representante ou, supletivamente, 
pela sua chefia imediata.        (Incluído 
pelo Decreto nº 10.289, de 2020) 

§ 6º O Coordenador do Centro de 
Coordenação de Operações poderá 
convidar outros agentes públicos a 
participar de suas atividades, conforme 
a necessidade e nos termos do 
disposto no caput e nos § 3º a § 
5º.           (Incluído pelo Decreto nº 
10.289, de 2020) 
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Art. 5º  O Comitê poderá instituir 
grupos de trabalho temporários com o 
objetivo de auxiliar no cumprimento de 
suas atribuições. 

Art. 6º A Secretaria-Executiva do 
Comitê e do Centro será exercida pela 
Subchefia de Articulação e 
Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da 
República.         (Redação dada pelo 
Decreto nº 10.289, de 2020) 

Art. 7º A participação no Comitê, no 
Centro e nos grupos de trabalho será 
considerada prestação de serviço 
público relevante, não 
remunerada.           (Redação dada 
pelo Decreto nº 10.289, de 2020) 

Art. 8º  O Comitê atuará de forma 
coordenada com o Grupo Executivo 
Interministerial de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional 
e Internacional, de que trata o Decreto 
nº 10.211, de 30 de janeiro de 2020. 

Art. 9º  Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasília, 16 de março de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República.  

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Walter Souza Braga Netto 

 

DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE 
MARÇO DE 2020 

Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para definir os 
serviços públicos e as atividades 
essenciais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

DECRETA: 

Objeto 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos 
e as atividades essenciais. 

Âmbito de aplicação 

Art. 2º Este Decreto aplica-se às 
pessoas jurídicas de direito público 
interno, federal, estadual, distrital e 
municipal, e aos entes privados e às 
pessoas naturais. 

Serviços públicos e atividades 
essenciais 

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 
13.979, de 2020, deverão resguardar o 
exercício e o funcionamento dos 
serviços públicos e atividades 
essenciais a que se refere o § 1º. 

§ 1º São serviços públicos e atividades 
essenciais aqueles indispensáveis ao 
atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, assim 
considerados aqueles que, se não 
atendidos, colocam em perigo a 
sobrevivência, a saúde ou a segurança 
da população, tais como: 

I - assistência à saúde, incluídos os 
serviços médicos e hospitalares; 

II - assistência social e atendimento à 
população em estado de 
vulnerabilidade; 

III - atividades de segurança pública e 
privada, incluídas a vigilância, a guarda 
e a custódia de presos; 

IV - atividades de defesa nacional e de 
defesa civil; 

V - trânsito e transporte interestadual e 
internacional de 
passageiros;                 (Redação dada 
pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 
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VI - telecomunicações e internet; 

VII - serviço de call center; 

VIII -               (Revogado pelo Decreto 
nº 10.329, de 2020) 

IX -                 (Revogado pelo Decreto 
nº 10.329, de 2020) 

X - geração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica, 
incluídos:               (Redação dada pelo 
Decreto nº 10.329, de 2020) 

a) o fornecimento de suprimentos para 
o funcionamento e a manutenção das 
centrais geradoras e dos sistemas de 
transmissão e distribuição de energia; 
e                 (Incluído pelo Decreto nº 
10.329, de 2020) 

b) as respectivas obras de 
engenharia;                 (Incluído pelo 
Decreto nº 10.329, de 2020) 

XI -                   (Revogado pelo Decreto 
nº 10.329, de 2020) 

XII - produção, distribuição, 
comercialização e entrega, realizadas 
presencialmente ou por meio do 
comércio eletrônico, de produtos de 
saúde, higiene, limpeza, alimentos, 
bebidas e materiais de 
construção;                     (Redação 
dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XIII - serviços funerários; 

XIV - guarda, uso e controle de 
substâncias, materiais e equipamentos 
com elementos tóxicos, inflamáveis, 
radioativos ou de alto risco, definidos 
pelo ordenamento jurídico brasileiro, 
em atendimento aos requisitos de 
segurança sanitária, metrologia, 
controle ambiental e prevenção contra 
incêndios;                  (Redação dada 
pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XV - vigilância e certificações sanitárias 
e fitossanitárias; 

XVI - prevenção, controle e erradicação 
de pragas dos vegetais e de doença 
dos animais; 

XVII - inspeção de alimentos, produtos 
e derivados de origem animal e 
vegetal; 

XVIII - vigilância agropecuária 
internacional; 

XIX - controle de tráfego aéreo, 
aquático ou terrestre; 

XX - serviços de pagamento, de crédito 
e de saque e aporte prestados pelas 
instituições supervisionadas pelo 
Banco Central do 
Brasil;                  (Redação dada pelo 
Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXI - serviços postais; 

XXII - serviços de transporte, 
armazenamento, entrega e logística de 
cargas em geral;                 (Redação 
dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XXIII - serviço relacionados à 
tecnologia da informação e de 
processamento de dados (data center) 
para suporte de outras atividades 
previstas neste Decreto; 

XXIV - fiscalização tributária e 
aduaneira federal;                 (Redação 
dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XXV - produção e distribuição de 
numerário à população e manutenção 
da infraestrutura tecnológica do 
Sistema Financeiro Nacional e do 
Sistema de Pagamentos 
Brasileiro;                  (Redação dada 
pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXVI - fiscalização ambiental; 

XXVII - produção de petróleo e 
produção, distribuição e 
comercialização de combustíveis, 
biocombustíveis, gás liquefeito de 
petróleo e demais derivados de 
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petróleo;                (Redação dada pelo 
Decreto nº 10.329, de 2020) 

XXVIII - monitoramento de construções 
e barragens que possam acarretar 
risco à segurança; 

XXIX - levantamento e análise de 
dados geológicos com vistas à garantia 
da segurança coletiva, notadamente 
por meio de alerta de riscos naturais e 
de cheias e inundações; 

XXX - mercado de capitais e seguros; 

XXXI - cuidados com animais em 
cativeiro; 

XXXII - atividade de assessoramento 
em resposta às demandas que 
continuem em andamento e às 
urgentes; 

XXXIII - atividades médico-periciais 
relacionadas com a seguridade social, 
compreendidas no art. 194 da 
Constituição;                  (Redação dada 
pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXIV - atividades médico-periciais 
relacionadas com a caracterização do 
impedimento físico, mental, intelectual 
ou sensorial da pessoa com 
deficiência, por meio da integração de 
equipes multiprofissionais e 
interdisciplinares, para fins de 
reconhecimento de direitos previstos 
em lei, em especial na Lei nº 13.146, 
de 6 de julho de 2015 - Estatuto da 
Pessoa com 
Deficiência;                   (Redação dada 
pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXV - outras prestações médico-
periciais da carreira de Perito Médico 
Federal indispensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis da 
comunidade;              (Redação dada 
pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXVI - fiscalização do 
trabalho;                 (Incluído pelo 
Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXVII - atividades de pesquisa, 
científicas, laboratoriais ou similares 
relacionadas com a pandemia de que 
trata este Decreto;                    (Incluído 
pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XXXVIII - atividades de representação 
judicial e extrajudicial, assessoria e 
consultoria jurídicas exercidas pela 
advocacia pública da União, 
relacionadas à prestação regular e 
tempestiva dos respectivos serviços 
públicos;                 (Redação dada pelo 
Decreto nº 10.329, de 2020) 

XXXIX - atividades religiosas de 
qualquer natureza, obedecidas as 
determinações do Ministério da Saúde; 
e                 (Incluído pelo Decreto nº 
10.292, de 2020) 

XL - unidades lotéricas.         (Incluído 
pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XLI - serviços de comercialização, 
reparo e manutenção de partes e 
peças novas e usadas e de 
pneumáticos novos e 
remoldados;               (Incluído pelo 
Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLII - serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens;             (Incluído 
pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLIII - atividades de desenvolvimento 
de produtos e serviços, 
incluídas aquelas realizadas por 
meio de start-ups, para os fins de que 
trata o art. 3º da Lei nº 13.979, de 
2020;           (Incluído pelo Decreto nº 
10.329, de 2020) 

XLIV - atividades de comércio de bens 
e serviços, incluídas aquelas de 
alimentação, repouso, limpeza, higiene, 
comercialização, manutenção e 
assistência técnica automotivas, de 
conveniência e congêneres, destinadas 
a assegurar o transporte e as 
atividades logísticas de todos os tipos 
de carga e de pessoas em rodovias e 
estradas;                  (Incluído pelo 
Decreto nº 10.329, de 2020) 
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XLV - atividades de processamento do 
benefício do seguro-desemprego e de 
outros benefícios relacionados, por 
meio de atendimento presencial ou 
eletrônico, obedecidas as 
determinações do Ministério da Saúde 
e dos órgãos responsáveis pela 
segurança e pela saúde do 
trabalho;                 (Incluído pelo 
Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLVI - atividade de locação de 
veículos;                 (Incluído pelo 
Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLVII - atividades de produção, 
distribuição, comercialização, 
manutenção, reposição, assistência 
técnica, monitoramento e inspeção de 
equipamentos de infraestrutura, 
instalações, máquinas e equipamentos 
em geral, incluídos elevadores, 
escadas rolantes e equipamentos de 
refrigeração e 
climatização;                 (Incluído pelo 
Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLVIII - atividades de produção, 
exportação, importação e transporte de 
insumos e produtos químicos, 
petroquímicos e plásticos em 
geral;                (Incluído pelo Decreto 
nº 10.329, de 2020) 

XLIX - atividades cujo processo 
produtivo não possa ser interrompido 
sob pena de dano irreparável das 
instalações e dos equipamentos, tais 
como o processo siderúrgico e as 
cadeias de produção do alumínio, da 
cerâmica e do vidro;                (Incluído 
pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

L - atividades de lavra, beneficiamento, 
produção, comercialização, 
escoamento e suprimento de bens 
minerais;                  (Incluído pelo 
Decreto nº 10.329, de 2020) 

LI - atividades de atendimento ao 
público em agências bancárias, 
cooperativas de crédito ou 
estabelecimentos congêneres, 
referentes aos programas 

governamentais ou privados destinados 
a mitigar as consequências 
econômicas da emergência de saúde 
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 
2020, sem prejuízo do disposto nos 
incisos XX e XL;                 (Incluído 
pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

LII - produção, transporte e distribuição 
de gás natural;     (Redação dada pelo 
Decreto nº 10.342, de 2020) 

LIII - indústrias químicas e 
petroquímicas de matérias-primas ou 
produtos de saúde, higiene, alimentos 
e bebidas;       (Redação dada pelo 
Decreto nº 10.342, de 2020) 

LIV - atividades de construção civil, 
obedecidas as determinações do 
Ministério da Saúde;             (Redação 
dada pelo Decreto nº 10.344, de 2020) 

LV - atividades industriais, obedecidas 
as determinações do Ministério da 
Saúde;            (Redação dada pelo 
Decreto nº 10.344, de 2020) 

LVI - salões de beleza e barbearias, 
obedecidas as determinações do 
Ministério da Saúde; e       (Incluído 
pelo Decreto nº 10.344, de 2020) 

LVII - academias de esporte de todas 
as modalidades, obedecidas as 
determinações do Ministério da 
Saúde.           (Incluído pelo Decreto nº 
10.344, de 2020) 

§ 2º Também são consideradas 
essenciais as atividades acessórias, de 
suporte e a disponibilização dos 
insumos necessários a cadeia 
produtiva relativas ao exercício e ao 
funcionamento dos serviços públicos e 
das atividades essenciais. 

§ 3º É vedada a restrição à circulação 
de trabalhadores que possa afetar o 
funcionamento de serviços públicos e 
atividades essenciais, e de cargas de 
qualquer espécie que possam acarretar 
desabastecimento de gêneros 
necessários à população. 
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§ 4º Para fins do cumprimento ao 
disposto neste Decreto, os órgãos 
públicos e privados disponibilizarão 
equipes devidamente preparadas e 
dispostas à execução, ao 
monitoramento e à fiscalização dos 
serviços públicos e das atividades 
essenciais. 

§ 5º Os órgãos públicos manterão 
mecanismos que viabilizem a tomada 
de decisões, inclusive colegiadas, e 
estabelecerão canais permanentes de 
interlocução com as entidades públicas 
e privadas federais, estaduais, distritais 
e municipais. 

§ 6º As limitações de serviços públicos 
e de atividades essenciais, inclusive as 
reguladas, concedidas ou autorizadas 
somente poderão ser adotadas em ato 
específico e desde que em articulação 
prévia do com o órgão regulador ou do 
Poder concedente ou autorizador. 

§ 7º Na execução dos serviços públicos 
e das atividades essenciais de que 
trata este artigo devem ser adotadas 
todas as cautelas para redução da 
transmissibilidade da covid -19. 

§ 8º              (Revogado pelo Decreto nº 
10.329, de 2020) 

§ 9º  O disposto neste artigo não afasta 
a competência ou a tomada de 
providências normativas e 
administrativas pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas competências e de 
seus respectivos territórios, para os fins 
do disposto no art. 3º da Lei nº 13.979, 
de 2020, 
observadas:                (Incluído pelo 
Decreto nº 10.329, de 2020) 

I - a competência exclusiva da União 
para fixar as medidas previstas na Lei 
nº 13.979, de 2020, referentes ao uso 
dos seus bens e à prestação dos 
serviços públicos essenciais por ela 
outorgados; e             (Incluído pelo 
Decreto nº 10.329, de 2020) 

II - que a adoção de qualquer limitação 
à prestação de serviços públicos ou à 
realização de outras atividades 
essenciais diretamente reguladas, 
concedidas ou autorizadas pela União 
somente poderão ser adotadas com 
observância ao disposto no § 6º deste 
artigo.              (Incluído pelo Decreto nº 
10.329, de 2020) 

Art. 4º Os Poderes Judiciário e 
Legislativo, os Tribunais de Contas, o 
Ministério Público e a Defensoria 
Pública definirão suas limitações de 
funcionamento. 

Art. 5º                  (Revogado pelo 
Decreto nº 10.329, de 2020) 

Vigência 

Art. 6º Este Decreto 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 

André Luiz de Almeida Mendonça 
Walter Souza Braga Netto 

 

DECRETO Nº 10.284, DE 20 DE 
MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a dilação do prazo de 
vencimento das tarifas de 
navegação aérea, durante o período 
de enfrentamento da pandemia 
da covid-19. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso IV, e tendo em vista o 
disposto na Lei nº 6.009, de 26 de 
dezembro de 1973, e na Lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, 

DECRETA: 
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Art. 1º  O Comandante da Aeronáutica 
poderá promover a dilação do prazo de 
vencimento das tarifas de navegação 
aérea a fim de permitir a reoganização 
financeira das empresas do setor, 
durante o período de enfrentamento da 
pandemia da covid-19. 

§ 1º  O vencimento das obrigações não 
poderá ser postergado para momento 
posterior ao fim do ano fiscal corrente. 

§ 2º  O disposto no caput não se aplica 
às tarifas a serem pagas a entidades 
autorizadas a prestar serviços de 
navegação aérea que não integrem a 
administração pública federal. 

§ 3º  Caso seja necessário, o Comando 
da Aeronáutica poderá disciplinar a 
forma de recolhimento das tarifas de 
modo a garantir a efetivação do 
previsto no § 2º. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasília, 20 de março de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Fernando Azevedo e Silva 

 

DECRETO nº 10.288, DE 22 DE 
MARÇO DE 2020  

Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para definir as 
atividades e os serviços 
relacionados à imprensa como 
essenciais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

DECRETA: 

Objeto 

Art. 1º  Este Decreto regulamenta a Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

para definir as atividades e os serviços 
relacionados à imprensa como 
essenciais. 

Âmbito de aplicação 

Art. 2º  Este Decreto aplica-se às 
pessoas jurídicas de direito público 
interno, no âmbito federal, estadual, 
distrital e municipal, aos entes privados 
e às pessoas físicas. 

Serviços públicos e atividades 
essenciais 

Art. 3º  As medidas previstas na Lei nº 
13.979, de 2020, deverão resguardar o 
exercício pleno e o funcionamento das 
atividades e dos serviços relacionados 
à imprensa, considerados essenciais 
no fornecimento de informações à 
população, e dar efetividade ao 
princípio constitucional da publicidade 
em relação aos atos praticados pelo 
Estado. 

Parágrafo único.  A manifestação do 
pensamento, a criação, a expressão e 
a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o 
disposto no art. 220, § 1º, da 
Constituição. 

Art. 4º  São considerados essenciais 
as atividades e os serviços 
relacionados à imprensa, por todos os 
meios de comunicação e divulgação 
disponíveis, incluídos a radiodifusão de 
sons e de imagens, a internet, os 
jornais e as revistas, dentre outros. 

§ 1º  Também são consideradas 
essenciais as atividades acessórias e 
de suporte e a disponibilização dos 
insumos necessários à cadeia 
produtiva relacionados às atividades e 
aos serviços de que trata o caput. 

§ 2º  É vedada a restrição à circulação 
de trabalhadores que possa afetar o 
funcionamento das atividades e dos 
serviços essenciais de que trata este 
Decreto. 
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§ 3º  Na execução das atividades e dos 
serviços essenciais de que trata este 
Decreto deverão ser adotadas todas as 
cautelas para redução da 
transmissibilidade da covid-19. 

Vigência 

Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasília, 22 de março de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Jorge Antonio de Oliveira Francisco 

André Luiz de Almeida Mendonça 

DECRETO Nº 10.289, DE 24 DE 
MARÇO DE 2020 

Altera o Decreto nº 10.277, de 16 de 
março de 2020, para instituir o 
Centro de Coordenação de 
Operações, no âmbito do Comitê de 
Crise para Supervisão e 
Monitoramento dos Impactos da 
Covid19 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso VI, alínea "a", da 
Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º O Decreto nº 10.277, de 16 de 
março de 2020, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 4º-A O Comitê contará com o 
Centro de Coordenação de Operações 
do Comitê de Crise para Supervisão e 
Monitoramento dos Impactos da Covid-
19, com o objetivo de: 

I - coordenar as operações do Governo 
federal, conforme determinado pelo 
Comitê; 

II- articular, com os entes públicos e 
privados, ações de enfrentamento 
da covid-19 e de seus impactos; 

III - monitorar as ações adotadas pelos 
atores públicos e privados em relação 
ao enfretamento da covid-19; 

IV - repassar informações atualizadas 
ao Presidente da República sobre os 
desdobramentos das situações 
geradas pela covid-19 e pelas ações 
governamentais relacionadas; e 

V - exercer outras atribuições que lhe 
forem cometidas pelo Comitê." (NR) 

"Art. 4º-B O Centro é composto pelos 
seguintes representantes: 

I - cinco da Subchefia de Articulação e 
Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, dentre eles o 
Subchefe, que o coordenará; 

II - um da Subchefia de Análise e 
Acompanhamento de Políticas 
Governamentais da Casa Civil da 
Presidência da República; 

III - um da Assessoria Especial de 
Comunicação Social da Casa Civil da 
Presidência da República; 

IV - um do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública; 

V - um do Ministério da Defesa; 

VI - um do Ministério das Relações 
Exteriores; 

VII - um do Ministério da Economia; 

VIII - um do Ministério da Infraestrutura; 

IX - um do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; 

X - um do Ministério da Educação; 

XI - um do Ministério da Cidadania; 

XII - um do Ministério da Saúde; 

XIII - um do Ministério de Minas e 
Energia; 

XIV - um do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10277.htm
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XV - um do Ministério do 
Desenvolvimento Regional; 

XVI - um do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos; 

XVII - um da Secretaria-Geral da 
Presidência da República; 

XVIII - um da Secretaria de Governo da 
Presidência da República; 

XIX - um do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da 
República; 

XX - um da Advocacia-Geral da União; 

XXI - um da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - Anvisa; 

XXII - um da Agência Nacional de 
Aviação Civil - Anac; 

XXIII - um da Agência Nacional de 
Telecomunicações - Anatel; 

XXIV - um da Agência Nacional de 
Transportes Terrestre - ANTT; 

XXV - um da Agência Brasileira de 
Inteligência; 

XXVI - um da Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil do Ministério 
do Desenvolvimento Regional; 

XXVII - um da Polícia Federal; 

XXVIII - um da Polícia Rodoviária 
Federal. 

§ 1º Cada membro do Centro terá um 
suplente, que o substituirá em suas 
ausências e impedimentos. 

§ 2º Os representantes do Centro e 
respectivos suplentes serão indicados 
pelo titular do órgão ou da entidade que 
representam e designados pelo 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República. 

§ 3º Os representantes aos quais se 
refere o caput poderão cumprir 
expediente, total ou parcialmente, de 
modo presencial ou por teletrabalho, 

junto à Subchefia de Articulação e 
Monitoramento da Casa Civil, e, 
durante esse período, ficarão 
dispensados do exercício de suas 
atribuições habituais no órgão ou na 
entidade de origem. 

§ 4º Os representantes aos quais se 
refere o caput e o§ 3º poderão 
acessar, por meio eletrônico, as bases 
de dados de seus órgãos de origem, 
respeitadas as normas e os limites de 
cada instituição e as normas legais 
referentes à segurança, ao sigilo 
profissional e à salvaguarda de 
assuntos sigilosos. 

§ 5º A atuação nos termos do disposto 
nos § 3º e § 4º será estabelecida pela 
autoridade responsável pela indicação 
do representante ou, supletivamente, 
pela sua chefia imediata. 

§ 6º O Coordenador do Centro de 
Coordenação de Operações poderá 
convidar outros agentes públicos a 
participar de suas atividades, conforme 
a necessidade e nos termos do 
disposto no caput e nos § 3º a § 5º." 
(NR) 

"Art. 6º A Secretaria-Executiva do 
Comitê e do Centro será exercida pela 
Subchefia de Articulação e 
Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República." (NR) 

"Art. 7º A participação no Comitê, no 
Centro e nos grupos de trabalho será 
considerada prestação de serviço 
público relevante, não remunerada." 
(NR) 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasília, 24 de março de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República. 

 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Walter Souza Braga Netto 
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DECRETO Nº 10.292, DE 25 DE 
MARÇO DE 2020 

Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, que regulamenta a 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços 
públicos e as atividades essenciais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 
84,caput, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

D E C R E T A : 

Art. 1º O Decreto nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 3º 
...............................................................
..................................................... 

§ 1º 
...............................................................
.......................................................... 

...............................................................

...............................................................

............. 

X - geração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica, incluído o 
fornecimento de suprimentos para o 
funcionamento e a manutenção das 
centrais geradoras e dos sistemas de 
transmissão e distribuição de energia, 
além de produção, transporte e 
distribuição de gás natural; 

...............................................................

...............................................................

............. 

XX - serviços de pagamento, de crédito 
e de saque e aporte prestados pelas 
instituições supervisionadas pelo 
Banco Central do Brasil; 

...............................................................

...............................................................

............ 

XXV - produção e distribuição de 
numerário à população e manutenção 
da infraestrutura tecnológica do 

Sistema Financeiro Nacional e do 
Sistema de Pagamentos Brasileiro; 

...............................................................

...............................................................

........... 

XXVII - produção de petróleo e 
produção, distribuição e 
comercialização de combustíveis, gás 
liquefeito de petróleo e demais 
derivados de petróleo; 

...............................................................

...............................................................

............ 

XXXIII - atividades médico-periciais 
relacionadas com a seguridade social, 
compreendidas no art. 194 da 
Constituição; 

XXXIV - atividades médico-periciais 
relacionadas com a caracterização do 
impedimento físico, mental, intelectual 
ou sensorial da pessoa com 
deficiência, por meio da integração de 
equipes multiprofissionais e 
interdisciplinares, para fins de 
reconhecimento de direitos previstos 
em lei, em especial na Lei nº 13.146, 
de 6 de julho de 2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência; 

XXXV - outras prestações médico-
periciais da carreira de Perito Médico 
Federal indispensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis da 
comunidade; 

XXXVI - fiscalização do trabalho; 

XXXVII - atividades de pesquisa, 
científicas, laboratoriais ou similares 
relacionadas com a pandemia de que 
trata este Decreto; 

XXXVIII - atividades de representação 
judicial e extrajudicial, assessoria e 
consultoria jurídicas exercidas pelas 
advocacias públicas, relacionadas à 
prestação regular e tempestiva dos 
serviços públicos; 

XXXIX - atividades religiosas de 
qualquer natureza, obedecidas as 
determinações do Ministério da Saúde; 
e 
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XL - unidades lotéricas. 

...............................................................

...............................................................

............ 

§ 8º Para fins de restrição do transporte 
intermunicipal a que se refere o inciso 
V do caput, o órgão de vigilância 
sanitária ou equivalente nos Estados e 
no Distrito Federal deverá elaborar a 
recomendação técnica e fundamentada 
de que trata o inciso VI do caput do art. 
3º da Lei nº 13.979, de 2020." (NR) 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasília, 25 de março de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Walter Souza Braga Netto 

 

DECRETO Nº 10.306, DE 2 DE ABRIL 
DE 2020 

Estabelece a utilização do Building 
Information Modelling na execução 
direta ou indireta de obras e 
serviços de engenharia realizada 
pelos órgãos e pelas entidades da 
administração pública federal, no 
âmbito da Estratégia Nacional de 
Disseminação do Building 
Information Modelling - Estratégia 
BIM BR, instituída pelo Decreto nº 
9.983, de 22 de agosto de 2019. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea 
“a”, da Constituição,   

DECRETA:  

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1º  Este Decreto estabelece a 
utilização do Building Information 
Modelling - BIM ou Modelagem da 
Informação da Construção na 
execução direta ou indireta de obras e 
serviços de engenharia, realizada pelos 

órgãos e pelas entidades da 
administração pública federal, no 
âmbito da Estratégia Nacional de 
Disseminação do Building 
Information Modelling - 
Estratégia BIM BR, instituída 
pelo Decreto nº 9.983, de 22 de agosto 
de 2019. 

Parágrafo único.  O BIM será 
implementado de forma gradual, 
obedecidas as fases estabelecidas no 
art. 4º. 

Art. 2º  Ficam vinculados às ações de 
disseminação do BIM previstas neste 
Decreto: 

I - Ministério da Defesa, por meio das 
atividades executadas nos imóveis 
jurisdicionados ao Exército Brasileiro, à 
Marinha do Brasil e à Força Aérea 
Brasileira; e 

II - Ministério da Infraestrutura, por 
meio das atividades coordenadas e 
executadas: 

a) pela Secretaria Nacional de Aviação 
Civil, para investimentos em aeroportos 
regionais; e 

b) pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT, 
para reforço e reabilitação estrutural de 
obras de arte especiais. 

Parágrafo único.  Os órgãos e as 
entidades da administração pública 
federal não referidos no caput poderão 
adotar as ações de implementação 
do BIM nos termos do disposto neste 
Decreto, independentemente da 
finalidade do uso do BIM, prevista ou 
não neste Decreto, em quaisquer das 
fases do art. 4º. 

Definições 

Art. 3º  Para fins do disposto neste 
Decreto, consideram-se: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Decreto/D9983.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Decreto/D9983.htm
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I - ampliação - modificação das 
características de construção 
preexistente que resulte no aumento de 
um dos seguintes parâmetros 
edificáveis: 

a) área de implantação; 

b) área bruta de construção; 

c) área total de construção; ou 

d) quantitativo de pisos acima ou 
abaixo da cota de soleira; 

II - Building Information Modelling -
 BIM ou Modelagem da Informação da 
Construção - conjunto de tecnologias e 
processos integrados que permite a 
criação, a utilização e a atualização de 
modelos digitais de uma construção, de 
modo colaborativo, que sirva a todos os 
participantes do empreendimento, em 
qualquer etapa do ciclo de vida da 
construção; 

III - ciclo de vida da construção - 
conjunto das etapas de um 
empreendimento que abrange: 

a) o programa de necessidades; 

b) a elaboração dos projetos de 
arquitetura e engenharia em seus 
diversos níveis de desenvolvimento ou 
detalhamento; 

c) a execução da obra; 

d) o comissionamento; e 

e) as atividades de gerenciamento do 
uso e de manutenção do 
empreendimento após a sua 
construção; 

IV - construção nova - estrutura 
derivada de projeto de arquitetura e 
engenharia inaugural, não 
caracterizada como ampliação, reforma 
ou reabilitação de estrutura 
preexistente; 

V - modelo BIM - base de dados 
fundamentada em objetos virtuais, que 
contém informações codificadas e 
incorpora seus relacionamentos, o que 
possibilita diversas visualizações, 
organizações e cálculos que integram 
informações gráficas e não gráficas; 

VI - obra de arte especial - estrutura 
que, em razão de suas proporções e 
características peculiares, requer 
projeto específico, tais como pontes, 
viadutos ou túneis; 

VII - projeto de arquitetura e 
engenharia - atividade de criação, 
conceituação, dimensionamento e 
planejamento, realizada anteriormente 
à execução da obra, em qualquer nível 
de desenvolvimento ou detalhamento, 
a qual pode se referir a: 

a) anteprojeto; 

b) projeto básico; 

c) projeto executivo; ou 

d) outras etapas de projeto não 
definidas em lei; 

VIII - reabilitação - processo de 
intervenção realizado em construção 
preexistente, que aumente a 
capacidade de suporte de uma 
estrutura ou adeque as suas 
dimensões para suprir necessidades 
funcionais atuais ou futuras, para fins 
de aumento da vida útil do 
empreendimento após a sua 
construção; e 

IX - reforma - modificação das 
características de uma construção 
preexistente, de modo a alterar 
componentes originais do projeto de 
arquitetura e engenharia, desde que o 
volume e a área inicial não sejam 
alterados. 

Fases de implementação 
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Art. 4º  A implementação 
do BIM ocorrerá de forma gradual, 
obedecidas  as seguintes fases: 

I - primeira fase - a partir de 1º de 
janeiro de 2021, o BIM deverá ser 
utilizado no desenvolvimento de 
projetos de arquitetura e engenharia, 
referentes a construções novas, 
ampliações ou reabilitações, quando 
consideradas de grande relevância 
para a disseminação do BIM, nos 
termos do disposto no art. 10, e 
abrangerá, no mínimo: 

a) a elaboração dos modelos de 
arquitetura e dos modelos de 
engenharia referentes às disciplinas de: 

1. estruturas; 

2. instalações hidráulicas; 

3. instalações de aquecimento, 
ventilação e ar condicionado; e 

4. instalações elétricas; 

b) a detecção de interferências físicas e 
funcionais entre as diversas disciplinas 
e a revisão dos modelos de arquitetura 
e engenharia, de modo a compatibilizá-
los entre si; 

c) a extração de quantitativos; e 

d) a geração de documentação gráfica, 
extraída dos modelos a que se refere 
este inciso; 

II - segunda fase - a partir de 1º de 
janeiro de 2024, o BIM deverá ser 
utilizado na execução direta ou indireta 
de projetos de arquitetura e engenharia 
e na gestão de obras, referentes a 
construções novas, reformas, 
ampliações ou reabilitações, quando 
consideradas de grande relevância 
para a disseminação do BIM, nos 
termos do disposto no art. 10, e 
abrangerá, no mínimo: 

a) os usos previstos na primeira fase; 

b) a orçamentação, o planejamento e o 
controle da execução de obras; e 

c) a atualização do modelo e de suas 
informações como construído (as 
built), para obras cujos projetos de 
arquitetura e engenharia tenham sido 
realizados ou executados com 
aplicação do BIM; 

III - terceira fase: a partir de 1º de 
janeiro de 2028, o BIM deverá ser 
utilizado no desenvolvimento de 
projetos de arquitetura e engenharia e 
na gestão de obras referentes a 
construções novas, reformas, 
ampliações e reabilitações, quando 
consideradas de média ou grande 
relevância para a disseminação 
do BIM, nos termos do disposto no art. 
10, e abrangerá, no mínimo: 

a) os usos previstos na primeira e na 
segunda fase; e 

b) o gerenciamento e a manutenção do 
empreendimento após a sua 
construção, cujos projetos de 
arquitetura e engenharia e cujas obras 
tenham sido desenvolvidos ou 
executados com aplicação do BIM. 

Parágrafo único.  Quando as 
características técnicas do 
empreendimento não comportarem 
uma ou mais disciplinas dos modelos 
de arquitetura e engenharia de que 
trata a alínea “a” do inciso I do caput a 
aplicação do BIM poderá se restringir 
às disciplinas compatíveis com o 
empreendimento. 

Art. 5º  Além do disposto no art. 4º, 
será observado o seguinte quanto à 
implementação do BIM: 

I - na execução direta de obras e 
serviços de arquitetura e engenharia, a 
aplicação do BIM será realizada em 
uma ou mais etapas do ciclo de vida da 
construção; e 
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II - na execução indireta, por meio de 
contratação de obras e serviços de 
arquitetura e engenharia, o edital e o 
instrumento contratual deverão prever 
a obrigação de o contratado aplicar 
o BIM em uma ou mais etapas do ciclo 
de vida da construção. 

§ 1º  Os instrumentos de repasse 
firmados entre órgãos ou entidades da 
administração pública federal, 
vinculados às ações de disseminação 
do BIM, e órgãos ou entidades, de 
quaisquer esferas de governo, 
consórcio público ou entidade sem fins 
lucrativos deverão condicionar a 
transferência de recursos financeiros 
oriundos do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social da União à 
execução direta ou indireta de obras e 
serviços de engenharia por meio da 
aplicação do BIM, nos termos do 
disposto neste Decreto. 

§ 2º  Para fins do disposto no inciso II 
do caput, na execução indireta de 
obras e serviços de engenharia, os 
contratantes deverão incluir, no edital 
ou  no instrumento contratual, a 
obrigação de os contratados utilizarem 
o BIM para a execução de programas, 
projetos e atividades de interesse 
recíproco. 

Regras gerais do instrumento 
convocatório e do contrato 

Art. 6º  A obrigação de o contratado 
utilizar o BIM deverá abranger, no 
mínimo: 

I - os usos do BIM a que se refere o art. 
4º, obedecidas as suas fases de 
disseminação; 

II - a disponibilização dos arquivos 
eletrônicos, que deverão conter os 
modelos e os documentos técnicos que 
compõem o projeto de arquitetura e 
engenharia, em formato aberto (não 
proprietário) e em outro formato exigido 
pela contratante no edital de licitação; 

III - o atendimento das exigências do 
órgão ou da entidade contratante em 
relação aos níveis de detalhamento e 
de informação requeridos nos projetos 
de arquitetura e engenharia; 

IV - a manutenção das condições de 
habilitação e qualificação exigidas no 
processo licitatório, durante a execução 
do contrato, em conformidade com as 
obrigações assumidas, para garantia 
da proteção e da conservação dos 
serviços executados; 

V - a execução dos serviços com o 
cumprimento do programa de 
necessidades e das diretrizes do 
projeto de arquitetura e engenharia 
referencial, elaborado direta ou 
indiretamente pelo órgão ou pela 
entidade contratante, durante a fase 
preparatória da licitação da obra, sem 
prejuízo do disposto na legislação nas 
normas técnicas; 

VI - a obtenção de autorizações 
governamentais e o pagamento de 
despesas referentes a taxas, alvarás e 
registros em entidades públicas 
considerados necessários à execução 
dos serviços contratados; 

VII - a responsabilidade pelo 
treinamento e pela capacitação dos 
profissionais alocados para executar os 
serviços sem quaisquer ônus adicionais 
para o órgão contratante; 

VIII - a correção das deficiências 
apontadas pelo órgão contratante na 
execução dos serviços, em particular, 
aqueles decorrentes de vícios ou 
falhas; e 

IX - a declaração de que os direitos 
autorais patrimoniais disponíveis, 
decorrentes da elaboração dos projetos 
e modelos BIM de arquitetura e 
engenharia e das obras, serão cedidos, 
sem qualquer limitação, ao respectivo 
órgão ou entidade contratante, no ato 
da contratação. 
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§ 1º  O não cumprimento do disposto 
no inciso V do caput obrigará o 
contratado a corrigir ou refazer os 
serviços às suas próprias e exclusivas 
expensas. 

§ 2º  Observado o disposto no inciso 
VII do caput, os profissionais 
escolhidos pelo contratado para 
executar os serviços deverão estar 
habilitados e comprovar experiência, 
conhecimento ou formação em BIM. 

Art. 7º  Os órgãos e as entidades 
vinculados à coordenação e à 
implementação do BIM poderão 
contratar serviços de engenharia para 
adaptar ao BIM os projetos de 
arquitetura e engenharia, em qualquer 
nível de detalhamento, anteriormente 
elaborados com emprego de outros 
processos ou tecnologias. 

Parágrafo único.  Sem prejuízo do 
disposto nas normas de cada órgão ou 
entidade, o documento que apresente a 
justificativa da necessidade de licitação 
poderá estar acompanhado por projeto 
de arquitetura e engenharia 
desenvolvido em BIM. 

Art. 8º  Na contratação de serviços 
para a elaboração de projetos de 
arquitetura e engenharia, o contratante 
deverá definir o nível de detalhamento 
e de informação dos modelos BIM para 
atender: 

I - aos usos do BIM a que se refere o 
art. 4º, obedecidas as suas fases de 
disseminação;  

II - ao programa de necessidades, 
observados os parâmetros mínimos e 
as melhores práticas para a execução 
de fluxos de trabalho com o uso 
do BIM. 

Art. 9º  Os projetos de arquitetura e 
engenharia que não tenham requisitos 
mínimos estabelecidos por lei federal, 
quando exigidos pelos editais ou 
instrumentos contratuais publicados ou 
firmados pelos órgãos e pelas 

entidades vinculados à disseminação 
do BIM, deverão ser elaborados pelo 
contratado e deverão atender: 

I - aos parâmetros mínimos 
estabelecidos neste Decreto; 

II - às melhores práticas para a 
execução de fluxos de trabalho com o 
uso do BIM; e 

III -quando couber, ao disposto nas 
normas técnicas pertinentes. 

Disposições transitórias 

Art. 10.  No prazo de noventa dias, 
contado da data de entrada em vigor 
deste Decreto, os titulares dos órgãos e 
das entidades a que se refere o art. 2º 
publicarão, no âmbito de suas 
competências, ato com a definição dos 
empreendimentos, dos programas e 
das iniciativas de média e grande 
relevância para a disseminação 
do BIM, o qual deverá conter as suas 
especificações e as demais 
características necessárias à sua 
aplicação. 

Vigência 

Art. 11.  Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Brasília, 2 de abril de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República.  

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Fernando Azevedo e Silva 

Paulo Guedes 
Tarcisio Gomes de Freitas 

 

DECRETO Nº 10.308, DE 2 DE 
ABRIL DE 2020 

Dispõe sobre requisição de bens e 
serviços prestados por empresas 
públicas vinculadas ao Ministério da 
Infraestrutura durante o período do 
estado de calamidade pública 
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decorrente da pandemia de 
coronavírus (covid-19 ). 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o Decreto Legislativo nº 
6, de 20 de março de 2020,  

DECRETA:  

Art. 1º  Durante o período do estado de 
calamidade pública decorrente do 
coronavírus (covid-19), o Ministro de 
Estado da Infraestrutura poderá 
requisitar bens e serviços de empresas 
públicas vinculadas ao Ministério da 
Infraestrutura, nos termos do disposto 
no inciso XIII do caput do art. 15 da Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasília, 2 de abril de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República.  

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Tarcisio Gomes de Freitas 

 

 

DECRETO Nº 10.311, DE 3 DE 
ABRIL DE 2020 

Institui o Conselho de Solidariedade 
para Combate à Covid-19 e aos seus 
Efeitos Sociais e Econômicos. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 
84,caput, inciso VI, alínea "a", da 
Constituição, e 

Considerando o Acordo de Cooperação 
Técnica firmado entre a Casa Civil da 
Presidência da República e a 
Fundação Banco do Brasil, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica instituído o Conselho de 
Solidariedade para Combate àCovid-

19e aos seus Efeitos Sociais e 
Econômicos, vinculado à Casa Civil da 
Presidência da República e ao acordo 
de cooperação técnica celebrado entre 
Casa Civil e Fundação Banco do Brasil. 

Art. 2º O Conselho de Solidariedade 
para Combate àCovid-19e aos seus 
Efeitos Sociais e Econômicos tem o 
objetivo de orientar a execução de 
ações financiadas por doações 
financeiras destinadas ao 
enfrentamento àcovid-19e aos seus 
efeitos sociais e econômicos, nos 
termos do disposto no Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020. 

Art. 3º O Conselho de Solidariedade 
para Combate àCovid-19e aos seus 
Efeitos Sociais e Econômicos é 
composto por representantes dos 
seguintes órgãos: 

I - dois da Casa Civil da Presidência da 
República, dos quais um o coordenará; 

II - um do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública; 

III - um do Ministério da Defesa; 

IV - um do Ministério da Economia; 

V - um do Ministério da Educação; 

VI - um do Ministério da Cidadania; 

VII - um do Ministério da Saúde; 

VIII - um do Ministério de Estado da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações; 

IX - um do Ministério do 
Desenvolvimento Regional; 

X - um do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos; e 

XI - um da Secretaria de Governo da 
Presidência da República. 

Art. 4º Cada membro do Conselho de 
Solidariedade para Combate à Covid-
19 e aos seus Efeitos Sociais e 
Econômicos terá um suplente, que o 
substituirá em suas ausências e seus 
impedimentos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm#art15xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm#art15xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
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Art. 5º Os membros do Conselho de 
Solidariedade para Combate à Covid-
19 e aos seus Efeitos Sociais e 
Econômicos e seus respectivos 
suplentes serão indicados pelos 
titulares dos órgãos que representam e 
designados pelo Ministro de Estado 
Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República. 

Parágrafo único. Incumbe ao Ministro 
de Estado Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República designar o 
Coordenador do Conselho de 
Solidariedade para Combate à Covid-
19 e aos seus Efeitos Sociais e 
Econômicos, escolhido dentre os 
representantes de que trata o inciso I 
do caput do art. 3º. 

Art. 6º O Conselho de Solidariedade 
para Combate àCovid-19e aos seus 
Efeitos Sociais e Econômicos se 
reunirá, em caráter ordinário, 
mensalmente e, em caráter 
extraordinário, sempre que convocado 
por seu Coordenador ou solicitado por, 
no mínimo, um terço de seus membros. 

Art. 7º O quórum de reunião do 
Conselho de Solidariedade para 
Combate à Covid-19e aos seus Efeitos 
Sociais e Econômicos é de maioria 
absoluta e o quórum de votação é de 
maioria simples. 

Parágrafo único. Além do voto 
ordinário, o Coordenador terá o voto de 
qualidade em caso de empate. 

Art. 8º O Coordenador do Conselho de 
Solidariedade para Combate à Covid-
19 e aos seus Efeitos Sociais e 
Econômicos poderá convidar 
especialistas e representantes de 
órgãos e entidades públicas ou 
privadas e de organizações da 
sociedade civil para participar de suas 
reuniões, sem direito a voto. 

Art. 9º Ato do Coordenador do 
Conselho de Solidariedade para 
Combate à Covid-19 e aos seus 
Efeitos Sociais e Econômicos poderá 
instituir câmaras técnicas com o 
objetivo de auxiliá-lo no desempenho 
de suas atribuições. 

Art. 10. A Secretaria-Executiva do 
Conselho de Solidariedade para 
Combate à Covid-19 será exercida 
pela Casa Civil da Presidência da 
República. 

Art. 11. A participação no Conselho de 
Solidariedade para Combate à Covid-
19 e aos seus Efeitos Sociais e 
Econômicos e nas câmaras técnicas 
será considerada prestação de serviço 
público relevante, não remunerada. 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasília, 3 de abril de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Walter Souza Braga Netto 

DECRETO Nº 10.316, DE 7 DE 
ABRIL DE 2020 

  

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

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea 
“a”, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto na Lei nº 13.982, de 2 de abril 
de 2020,  

DECRETA:  

Disposições gerais 

Art. 1º  Este Decreto regulamenta o 
auxílio emergencial de que trata o art. 
2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 
2020. 

Art. 2º  Para fins do disposto neste 
Decreto, considera-se: 
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I - trabalhador formal ativo - o 
empregado com contrato de trabalho 
formalizado nos termos do disposto na 
a Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, e o agente público, 
independentemente da relação jurídica, 
inclusive o ocupante de cargo 
temporário ou função temporária ou de 
cargo em comissão de livre nomeação 
e exoneração e o titular de mandato 
eletivo; 

II - trabalhador informal - pessoa com 
idade igual ou superior a dezoito anos 
que não seja beneficiário do seguro 
desemprego e que: 

a) preste serviços na condição de 
empregado, nos termos do disposto no 
art. 3º da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1943, sem a formalização do 
contrato de trabalho; 

b) preste serviços na condição de 
empregado intermitente, nos termos do 
disposto no § 3º do art. 443 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943, sem a formalização do contrato 
de trabalho; 

c) exerça atividade profissional na 
condição de trabalhador autônomo; ou 

d) esteja desempregado; 

III - trabalhador intermitente ativo - 
empregado com contrato de trabalho 
intermitente formalizado até a data de 
publicação da Medida Provisória nº 
936, de 2020, ainda que não perceba 
remuneração; 

IV - família monoparental com mulher 
provedora - grupo familiar chefiado por 
mulher sem cônjuge ou companheiro, 
com pelo menos uma pessoa menor de 
dezoito anos de idade; e 

V - benefício temporário - assistência 
financeira temporária concedida a 

trabalhador desempregado, nos termos 
do disposto na Lei nº 7.998, de 11 de 
janeiro de 1990, inclusive o benefício 
concedido durante o período de defeso, 
nos termos do disposto na Lei nº 
10.779, de 25 de novembro de 2003. 

Art. 3º  O auxílio emergencial, no valor 
de R$ 600,00 (seiscentos reais), será 
concedido pelo período de três meses, 
contado da data de publicação da Lei 
nº 13.982, de 2020, ao trabalhador que, 
cumulativamente: 

I - tenha mais de maior de dezoito anos 
de idade; 

II - não tenha emprego formal ativo; 

III - não seja titular de benefício 
previdenciário ou assistencial, 
beneficiário do seguro-desemprego ou 
de programa de transferência de renda 
federal, ressalvado o Programa Bolsa 
Família; 

IV - tenha renda familiar mensal per 
capita de até meio salário mínimo ou 
renda familiar mensal total de até três 
salários mínimos; 

V - no ano de 2018, não tenha recebido 
rendimentos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e 
cinquenta e nove reais e setenta 
centavos); e 

VI - exerça atividade na condição de: 

a) Microempreendedor Individual - MEI, 
na forma do disposto no art. 18-A da 
Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006; ou 

b) contribuinte individual do Regime 
Geral de Previdência Social e que 
contribua na forma do disposto 
no caput ou do inciso I do § 2º do art. 
21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991; ou 

c) trabalhador informal, seja 
empregado, autônomo ou 
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desempregado, de qualquer 
natureza, inclusive o intermitente 
inativo, inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal 
- Cadastro Único ou que cumpra o 
requisito a que se refere o inciso IV 
do caput. 

§ 1º  Serão pagas ao trabalhador três 
parcelas do auxílio emergencial, 
independentemente da data de sua 
concessão. 

§ 2º  A mulher provedora de família 
monoparental fará jus a duas cotas do 
auxílio, mesmo que haja outro 
trabalhador elegível na família. 

§ 3º  O trabalhador intermitente: 

I - com contrato de trabalho formalizado 
até a data de publicação da Medida 
Provisória nº 936, de 1º de abril de 
2020, identificado no Cadastro 
Nacional de Informações Sociais - 
CNIS, ainda que sem remuneração, 
fará jus ao benefício emergencial 
mensal de que trata o art. 18 da 
referida Medida Provisória e não 
poderá acumulá-lo com o auxílio 
emergencial de que trata este Decreto; 
e 

II - de que trata a alínea “b” do inciso II 
do caput do art. 2º fará jus ao auxílio 
emergencial, desde que não 
enquadrado no inciso I deste parágrafo 
e observados os requisitos previstos 
neste Decreto. 

Competências 

Art. 4º  Para a execução do disposto 
neste Decreto, compete: 

I - ao Ministério da Cidadania: 

a) gerir o auxílio emergencial para 
todos os beneficiários; 

b) ordenar as despesas para a 
implementação do auxílio emergencial; 

c) compartilhar a base de dados de 
famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família, de que trata a Lei nº 
10.836, de 9 de janeiro de 2004, a 
partir de abril de 2020, com a empresa 
pública federal de processamento de 
dados; 

d) compartilhar a base de dados do 
Cadastro Único com a empresa pública 
federal de processamento de dados; e 

e) suspender, com fundamento no 
critério estabelecido no § 2º do art. 2º 
da Lei nº 13.982, de 2020, os 
benefícios financeiros do Programa 
Bolsa Família, com fundamento nas 
informações obtidas do banco de 
dados recebido da empresa pública 
federal de processamento de dados; e 

II - ao Ministério da Economia: 

a) atuar, de forma conjunta com o 
Ministério da Cidadania, na definição 
dos critérios para a identificação dos 
beneficiários do auxílio emergencial; e 

b) autorizar empresa pública federal de 
processamento de dados a utilizar as 
bases de dados previstas neste 
Decreto necessárias para a verificação 
dos critérios de elegibilidade dos 
beneficiários, e a repassar o resultado 
dos cruzamentos realizados à 
instituição financeira pública federal 
responsável.  

Acesso do trabalhador ao 
auxílio emergencial 

Art. 5º  Para ter acesso ao auxílio 
emergencial, o trabalhador deverá:  

I - estar inscrito no Cadastro Único até 
20 de março de 2020; ou  

II - preencher o formulário 
disponibilizado na plataforma 
digital, com autodeclaração que 
contenha as informações necessárias. 
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§ 1º  A plataforma digital poderá ser 
utilizada para o acompanhamento da 
elegibilidade ao auxílio emergencial por 
todos os trabalhadores. 

§ 2º  A inscrição no Cadastro Único ou 
preenchimento da autodeclaração não 
garante ao trabalhador o direito ao 
auxílio emergencial até que sejam 
verificados os critérios estabelecidos na 
Lei nº 13.982, de 2020. 

§ 3º  Não será possível para os 
trabalhadores integrantes de famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa 
Família e de famílias já inscritas no 
Cadastro Único se inscreverem na 
plataforma digital para requerer o 
auxílio emergencial.  

Processamento do 
requerimento 

Art. 6º  Os dados extraídos pelo 
Ministério da Cidadania do Cadastro 
Único e os inseridos na plataforma 
digital, nos termos do disposto no 
inciso II do caput do art. 5º, serão 
submetidos a cruzamentos com as 
bases de dados do Governo federal e, 
após a verificação do cumprimento dos 
critérios estabelecidos na Lei nº 13.982, 
de 2020, os beneficiários serão 
incluídos na folha de pagamento do 
auxílio emergencial.  

§ 1º  As informações necessárias para 
o cumprimento dos requisitos de que 
tratam os incisos II, III e IV do caput do 
art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, serão 
disponibilizadas pelos órgãos 
detentores das respectivas bases de 
dados com respostas binárias, quando 
se tratar de informação protegida por 
sigilo. 

§ 2º  Na hipótese de não atendimento 
aos critérios estabelecidos na Lei nº 
13.982, de 2020, o trabalhador será 
considerado inelegível ao auxílio 
emergencial.  

Critérios de elegibilidade 

Art. 7º  Para verificar a elegibilidade ao 
recebimento do auxílio emergencial ao 
trabalhador de qualquer natureza, será 
avaliado o atendimento  aos requisitos 
previstos no art. 3º. 

§ 1º  É elegível para o recebimento do 
auxílio emergencial o trabalhador: 

I - maior de dezoito anos; 

II - inscrito no Cadastro Único, 
independentemente da atualização do 
cadastro; 

III - que não tenha renda individual 
identificada no CNIS, nem seja 
beneficiário do seguro desemprego ou 
de programa de transferência de renda, 
com exceção do Programa Bolsa 
Família; 

IV - cadastrado como 
Microempreendedor Individual - MEI, 
na forma do disposto no art. 18-A da 
Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006; 

V - que seja contribuinte individual do 
Regime Geral de Previdência Social e 
contribua na forma do disposto 
no caput ou no inciso I do § 2º do art. 
21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991; e 

VI - que não esteja na condição de 
agente público, a ser verificada por 
meio da autodeclaração, na forma do 
disposto no inciso II do caput do art. 5º, 
sem prejuízo da verificação em bases 
oficiais eventualmente disponibilizadas 
para a empresa pública federal de 
processamento de dados responsável. 

§ 2º  A ausência de titularidade de 
benefícios previdenciários ou 
assistenciais ou, ainda, a não 
percepção de benefícios do seguro 
desemprego ou de programa de 
transferência de renda, com exceção 
do Programa Bolsa Família, serão 
verificadas por meio do cruzamento de 
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dados com as bases de dados dos 
órgãos responsáveis pelos benefícios. 

§ 3º  Para fins de verificação do critério 
de idade dos trabalhadores inscritos no 
Cadastro Único, prevalecerá a data de 
nascimento registrada nessa base de 
dados. 

§ 4º  Para o recebimento do auxílio 
emergencial, a inscrição do trabalhador 
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 
é obrigatória e a situação do CPF 
deverá estar regular junto à Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil 
do Ministério da Economia, exceto no 
caso de trabalhadores incluídos em 
famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família. 

§ 5º  É ainda obrigatória a inscrição no 
CPF dos membros da família dos 
demais trabalhadores não inscritos no 
Cadastro Único e não beneficiários 
do Programa Bolsa Família. 

§ 6º  Serão considerados inelegíveis os 
trabalhadores com indicativo de óbito 
no Sistema de Controle de Óbitos e no 
Sistema Nacional de Informações de 
Registro Civil.  

Preferência de pagamento 

Art. 8º  Para a verificação da limitação 
de pagamento do auxílio emergencial a 
até dois membros da mesma 
família,  terão preferência os 
trabalhadores: 

I - do sexo feminino; 

II - com data de nascimento mais 
antiga; 

III - com menor renda individual; e 

IV - pela ordem alfabética do primeiro 
nome, se necessário, para fins de 
desempate.  

Pagamento do auxílio 
emergencial 

Art. 9º  Serão pagas ao trabalhador 
três parcelas do auxílio emergencial, 
independentemente da data de sua 
concessão, exceto para os 
recebedores de benefícios temporários, 
que serão considerados elegíveis nos 
meses de abril, maio e junho de 2020 e 
não poderão acumular o auxílio 
emergencial com o benefício 
temporário. 

Parágrafo único.  Nos casos em que o 
recebimento do auxílio emergencial for 
mais vantajoso do que o do benefício 
financeiro do Programa Bolsa Família, 
este será suspenso pelo período de 
recebimento do auxílio emergencial e 
restabelecido, ao final deste período, 
pelo Ministério da Cidadania. 

Art. 10.  Para o pagamento do auxílio 
emergencial aos beneficiários do 
Programa Bolsa Família, serão 
observadas as seguintes regras: 

I - a concessão do auxílio emergencial 
será feita por meio do CPF ou Número 
de Identificação Social - NIS, 
alternativamente; 

II - o pagamento será feito em favor do 
responsável pela unidade familiar, 
conforme a inscrição no Cadastro 
Único, inclusive na hipótese de o 
benefício gerado ser proveniente da 
situação de outro integrante da família; 

III - o saque do auxílio emergencial 
poderá ser feito por meio das 
modalidades conta contábil, prevista no 
inciso III do § 12 do art. 2º da Lei nº 
10.836, de 2004, (plataforma social) ou 
por meio de conta de depósito nas 
modalidades autorizadas pelo 
Ministério da Cidadania; 

IV - o período de validade da parcela 
do auxílio emergencial será de noventa 
dias, contado a partir da disponibilidade 
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da parcela do auxílio, segundo o 
calendário de pagamentos; 

V - serão mantidas as ações de 
transferência direta de renda pelos 
Governos estaduais, municipais ou do 
Distrito Federal, integradas ao 
Programa Bolsa Família, para as 
famílias beneficiárias pactuadas; e 

VI - o calendário de pagamentos do 
auxílio emergencial será idêntico ao 
calendário de pagamentos vigente, 
para as famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família. 

Art. 11.  O pagamento aos 
trabalhadores elegíveis ao auxílio 
emergencial, com exceção dos 
beneficiários do Programa Bolsa 
Família, será feito da seguinte forma: 

I - preferencialmente por meio de conta 
depósito ou poupança de titularidade 
do trabalhador; ou 

II - por meio de conta poupança social 
digital, aberta automaticamente pela 
instituição financeira pública federal 
responsável, de titularidade do 
trabalhador. 

§ 1º  A conta do tipo poupança social 
digital a que se refere o inciso II 
do caput terá as seguintes 
características: 

I - dispensa da apresentação de 
documentos; 

II - isenção de cobrança de tarifas de 
manutenção, observada a 
regulamentação específica 
estabelecida pelo Conselho Monetário 
Nacional; e 

III - no mínimo uma transferência 
eletrônica de valores ao mês sem 
custos para conta bancária mantida em 
qualquer instituição financeira 
habilitada a operar pelo Banco Central 
do Brasil. 

§ 2º  A conta do tipo poupança social 
digital a que se refere o inciso II 
do caput não poderá ser movimentada 
por meio de cartão eletrônicos, cheque 
ou ordem de pagamento. 

§ 3º  A instituição financeira pública 
federal responsável abrirá somente 
uma conta por CPF para pagamento do 
auxílio emergencial, quando 
necessário. 

§ 4º  Fica a instituição financeira 
pública federal responsável autorizada 
a enviar o número da conta bancária, o 
CPF e o NIS para outros órgãos e 
entidades federais, da administração 
direta e indireta, desde que 
necessários para viabilizar os 
procedimentos de operação e o 
pagamento do auxílio emergencial, 
vedado tal envio para outros fins. 

§ 5º  Na hipótese de o trabalhador 
indicar conta existente na plataforma 
digital e a conta não ser validada 
pela instituição financeira pública 
federal responsável, esta fica 
autorizada a abrir automaticamente 
conta do tipo poupança social digital. 

§ 6º  Os recursos não sacados das 
poupanças sociais digitais abertas e 
não movimentadas no prazo de 
noventa dias retornarão para a União, 
conforme regulamentação do Ministério 
da Cidadania.  

Disposições finais 

Art. 12.  O Ministério da Cidadania 
poderá editar atos complementares 
necessários à implementação do 
auxílio emergencial de que trata este 
Decreto. 

Art. 13.  Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Brasília, 7 de abril de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República.  

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
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Paulo Guedes 
Onyx Lorenzoni 

 

DECRETO Nº 10.318, DE 9 DE 
ABRIL DE 2020 

 

Reduz temporariamente as alíquotas 
da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 
- Cofins incidentes sobre os 
produtos que menciona. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 2º, § 
3º, da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, no art. 2º, § 3º, da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, e no art. 8º, § 11, da Lei nº 
10.865, de 30 de abril de 2004, 

DECRETA: 

Art. 1º  Ficam reduzidas a zero as 
alíquotas da Contribuição para o 
PIS/Pasep, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - 
Cofins, da Contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação incidentes sobre a receita 
decorrente da venda no mercado 
interno e sobre a operação de 
importação de sulfato de zinco para 
medicamentos utilizados em nutrição 
parenteral, classificado nos seguintes 
códigos: 

I - 3003.90.99 da Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - TIPI - medicamento a 
granel; e 

II - 3004.90.99 da TIPI - medicamento 
em doses. 

Art. 2º  A partir de 1º de outubro de 
2020, ficam restabelecidas as alíquotas 
da Contribuição para o PIS/Pasep, da 
Cofins, da Contribuição para o 
PIS/PASEP-Importação e da Cofins-
Importação anteriormente incidentes 
sobre o produto a que se refere o art. 
1º. 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasília, 9 de abril de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Paulo Guedes 

 

RETIFICAÇÃO - DECRETO Nº 
10.329, DE 28 DE ABRIL DE 
2020 

Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, que regulamenta a 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços 
públicos e as atividades essenciais. 

No art. 1º, na parte em que altera os 
incisos XLII e XLIII do caput do art. 3º 
do Decreto nº 10.282, de 20 de março 
de 2020, onde se lê: 

"XLII - serviços de radiodifusão de sons 
e imagens; 

XLIII - atividades de desenvolvimento 
de produtos e serviços, incluídas 
aquelas realizadas por meio de start-
ups;" 

Leia-se: 

"XLII - serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens; 

XLIII - atividades de desenvolvimento 
de produtos e serviços, incluídas 
aquelas realizadas por meio de start-
ups, para os fins de que trata o art. 3º 
da Lei nº 13.979, de 2020;" 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Walter Souza Braga Netto 

DECRETO Nº 10.342, DE 7 DE 
MAIO DE 2020 

Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, que regulamenta a 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
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2020, para definir os serviços 
públicos e as atividades essenciais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 
84,caput, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

D E C R E T A: 

Art. 1º O Decreto nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 3º 
...............................................................
.......................................... 

§ 1º 
...............................................................
................................................ 

...............................................................

........................................................ 

LII - produção, transporte e distribuição 
de gás natural; 

LIII - indústrias químicas e 
petroquímicas de matérias-primas ou 
produtos de saúde, higiene, alimentos 
e bebidas; 

LIV - atividades de construção civil, 
obedecidas as determinações do 
Ministério da Saúde; e 

LV - atividades industriais, obedecidas 
as determinações do Ministério da 
Saúde. 

...............................................................

..............................................." (NR) 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasília, 7 de maio de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Walter Souza Braga Netto 

Jorge Antonio de Oliveira Francisco 
 

DECRETO Nº 10.344, DE 11 DE 
MAIO DE 2020 

Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, que regulamenta a 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços 
públicos e as atividades essenciais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 
84,caput, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

D E C R E T A: 

Art. 1º O Decreto nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 3º 
...............................................................
................................................. 

§ 1º 
...............................................................
....................................................... 

...............................................................

......................................................... 

LIV - atividades de construção civil, 
obedecidas as determinações do 
Ministério da Saúde; 

LV - atividades industriais, obedecidas 
as determinações do Ministério da 
Saúde; 

LVI - salões de beleza e barbearias, 
obedecidas as determinações do 
Ministério da Saúde; e 

LVII - academias de esporte de todas 
as modalidades, obedecidas as 
determinações do Ministério da Saúde. 

...............................................................

................................................." (NR) 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasília, 11 de maio de 2020; 199º da 
Independência e 132º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Walter Souza Braga Netto 

Jorge Antonio de Oliveira Francisco 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282compilado.htm
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PORTARIA Nº 8, DE 17 DE 
MARÇO DE 2020 
 
Estabelece o regime de trabalho 
remoto, em caráter temporário e 
excepcional, quanto ao exercício de 
atividades por servidores e 
empregados públicos dos órgãos da 
Presidência da República em razão 
do estado de emergência de saúde 
pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19). 
  
O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA 
SECRETARIA-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no 
uso das atribuições que lhe confere o 
art. 7º da Lei nº 13.844, de 18 de junho 
de 2019, e tendo em vista o que dispõe 
a Portaria MS nº 188, de 4 de fevereiro 
de 2020, a Portaria MS nº 356, de 11 
de março de 2020, e a Instrução 
Normativa SEGES/ME nº 19, de 12 de 
março de 2020, resolve: 
 
Art. 1º Fica instituído o regime de 
trabalho remoto, em caráter temporário 
e excepcional, para a realização de 
atividades relacionadas com o 
exercício de competências dos órgãos 
da Presidência da República, nas 
hipóteses previstas na Instrução 
Normativa SGP/ME nº 19, de 12 de 
março de 2020.  (Redação dada pela 
Portaria nº 14, de 2020) 
 
Art. 2º O regime de trabalho remoto 
consiste na realização do 
impulsionamento processual, mediante 
atuação na plataforma de processo 
eletrônico do Sistema Eletrônico de 
Informações - SEI, comunicação 
eletrônica, participação em vídeo ou 
teleconferências, prestação de 
informações ou de outras atividades 
que possam ser realizadas sem a 
presença física do servidor nas 
instalações da Presidência da 
República, conforme as competências 
inerentes ao cargo e à unidade de 
lotação do servidor. 
 
§ 1º O servidor deverá permanecer à 
disposição da Administração para 

contato telefônico ou eletrônico, 
conforme a jornada normal de trabalho. 
§ 2º Fica inalterado o regime de 
distribuição de tarefas atualmente 
válidas para o servidor, ressalvada a 
redistribuição justificada pela chefia 
imediata. 
Art. 2º-A Os servidores e empregados 
públicos que realizarem viagens 
internacionais, a serviço ou privadas, e 
apresentarem sintomas associados ao 
coronavírus (COVID-19), conforme 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, 
deverão executar suas atividades 
remotamente até o décimo quarto dia 
contado da data do seu retorno ao 
País.  (Incluído pela Portaria nº 14, de 
2020) 
Art. 2º-B Os servidores e empregados 
públicos que realizarem viagens 
internacionais, a serviço ou privada, 
ainda que não apresentem sintomas 
associados ao coronavírus (COVID-
19), conforme estabelecido pelo 
Ministério da Saúde, deverão executar 
suas atividades remotamente até o 
sétimo dia contado da data do seu 
retorno ao País.  (Incluído pela Portaria 
nº 14, de 2020) 
Art. 3º Deverão executar suas 
atividades remotamente enquanto 
perdurar o estado de emergência de 
saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19): 
I - os servidores e empregados 
públicos: 
a) com sessenta anos ou mais; 
b) imunodeficientes ou com doenças 
preexistentes crônicas ou graves; 
b) com imunodeficiências ou com 
doenças preexistentes crônicas ou 
graves, relacionadas em ato do 
Ministério da Saúde;  (Redação dada 
pela Portaria nº 14, de 2020) 
c) responsáveis pelo cuidado de uma 
ou mais pessoas com suspeita ou 
confirmação de diagnóstico de infecção 
por COVID-19, desde que haja 
coabitação; e 
d) que apresentem sinais e sintomas 
gripais, enquanto perdurar essa 
condição.  (Incluído pela Portaria nº 14, 
de 2020) 
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II - as servidoras e empregadas 
públicas gestantes ou lactantes. 
 
§ 1º A comprovação de doenças 
preexistentes crônicas ou graves ou de 
imunodeficiência ocorrerá mediante 
autodeclaração, na forma do Anexo I, 
encaminhada para o e-mail institucional 
da chefia imediata. 
 
§ 2º A condição de que trata a alínea 
"c" do inciso I ocorrerá mediante 
autodeclaração, na forma do Anexo II, 
encaminhada para o e-mail institucional 
da chefia imediata. 
 
§2º-A A comprovação da condição de 
que trata a alínea "d' do inciso I 
ocorrerá mediante autodeclaração, na 
forma do Anexo IV, encaminhada para 
o e-mail institucional da chefia 
imediata.  (Incluído pela Portaria nº 14, 
de 2020) 
 
§ 3º A prestação de informação falsa 
sujeitará o servidor ou empregado 
público às sanções penais e 
administrativas previstas em Lei. 
 
§ 4º O disposto nas alíneas "a" e "c" do 
inciso I do caput não se aplica aos 
servidores e empregados públicos em 
atividades nas áreas de segurança, 
saúde ou de outras atividades 
consideradas essenciais pelos órgãos 
da Presidência da República. 
 
Art. 4º Poderão solicitar adesão ao 
regime de trabalho remoto os 
servidores e empregados públicos que 
possuam filhos em idade escolar ou 
inferior e que necessitem da 
assistência de um dos pais, enquanto 
vigorar norma local que suspenda as 
atividades escolares ou em creche, por 
motivos de força maior relacionadas ao 
coronavírus (COVID-19). 
 
§ 1º Caso ambos os pais sejam 
servidores ou empregados públicos, a 
hipótese do caput será aplicável a 
apenas um deles. 
§ 2º A comprovação do preenchimento 
dos requisitos previstos no caput e no 
§1º ocorrerá mediante autodeclaração, 

na forma do Anexo III, encaminhada 
para o e-mail institucional da chefia 
imediata. 
§ 3º A prestação de informação falsa 
sujeitará o servidor ou empregado 
público às sanções penais e 
administrativas previstas em Lei. 
§ 4º Não são elegíveis ao regime de 
trabalho remoto os servidores que 
atuem em processos cuja natureza 
demande a presença física nas 
instalações da Presidência da 
República, ou cujas atividades sejam 
exercidas em setores considerados de 
caráter essencial ou estratégico pelos 
órgãos da Presidência da República. 
Art. 5º São requisitos para adesão ao 
trabalho remoto: 
I - a disponibilidade de capacidade para 
operação remota do Sistema Eletrônico 
de Informações - SEI e demais 
sistemas da Presidência da República 
com suporte web, de contato telefônico 
e eletrônico; e 
II - a anuência da chefia imediata. 
Art. 6º A adesão ao regime de trabalho 
remoto será objeto de registro em 
processo administrativo próprio que 
conterá: 
I - a solicitação do servidor e a 
autodeclaração tratada no §2º do art. 
4º; 
II - a declaração do cumprimento dos 
requisitos do art. 5º; 
III - a manifestação da chefia imediata 
sobre conveniência e oportunidade; e 
IV - o despacho de autorização pelo 
respectivo Secretário Executivo ou pelo 
titular de órgão diretamente 
subordinado ao Presidente da 
República, permitida a delegação. 
IV - o despacho de autorização pelo 
respectivo Secretário Executivo ou pelo 
titular de órgão diretamente 
subordinado ao Presidente da 
República, permitida a delegação a 
ocupantes de cargo em comissão ou 
função de confiança de nível 6 ou 
superior.  (Redação dada pela Portaria 
nº 14, de 2020) 
§ 1º O pedido poderá ser realizado por 
meio de mensagem eletrônica do e-
mail funcional; e 
§ 2º O ato autorizativo poderá atender 
a mais de um servidor 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm#anexo1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm#anexo2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2014-20-pr-sg.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2014-20-pr-sg.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm#anexo3
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2014-20-pr-sg.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2014-20-pr-sg.htm#art1


 

71 
 

simultaneamente e deverá mencionar 
os autorizados nominalmente. 
Art. 7º A chefia imediata é responsável 
pelo monitoramento do trabalho 
realizado no regime de trabalho remoto 
e deverá, ao fim do período: 
I - atestar a regular atuação do 
servidor; 
II - anotar eventuais falhas na atuação; 
e 
III - promover a apuração de 
responsabilidade no caso de eventuais 
falhas na prestação dos serviços ou 
descumprimento desta Portaria. 
Parágrafo único. Os atestes 
mencionados nos incisos I e II deverão 
ser acostados no processo referido no 
art. 6º. 
Art. 8º As autorizações 
complementares de regime de jornada 
em trabalho remoto, pelos Ministros de 
Estado ou pelos titulares dos órgãos 
diretamente subordinados ao 
Presidente da República, de que trata o 
art. 6º-A da Instrução Normativa 
SEGES/ME nº 19, de 2020, deverão 
observar em sua operacionalização os 
requisitos estabelecidos nos incisos II e 
III do art. 6º e os procedimentos de 
supervisão estipulados no art. 7º. 
Parágrafo único. O servidor poderá ser 
convocado para a realização de 
atividades presenciais, eventuais e 
limitadas no tempo, conforme 
necessidade de serviço ou a critério da 
chefia imediata. 
Art. 8º Para os demais casos não 
abrangidos pelos artigos 2º-A, 2º-B, 3º 
e 4º, poderá ser concedido o regime de 
trabalho remoto a servidor ou 
empregado público pelos Ministros de 
Estado ou pelos titulares dos órgãos 
diretamente subordinados ao 
Presidente da República, observados 
os requisitos estabelecidos nos incisos 
II e III do art. 6º e os procedimentos de 
supervisão estipulados no art. 
7º.  (Incluído pela Portaria nº 14, de 
2020) 
§1º A competência de que trata 
o caput poderá ser delegada aos 
ocupantes de cargo em comissão ou 
função de confiança de nível 6 ou 
superior, vedada a 

subdelegação.  (Incluído pela Portaria 
nº 14, de 2020) 
§2º O servidor poderá ser convocado 
para a realização de atividades 
presenciais, eventuais e limitadas no 
tempo, conforme necessidade de 
serviço ou a critério da chefia 
imediata.  (Incluído pela Portaria nº 14, 
de 2020) 
Art. 9º O trabalho remoto não altera o 
regime disciplinar aplicável. 
Art. 10. O servidor em regime de 
trabalho remoto fica dispensado do 
expediente presencial nas instalações 
da Presidência da República, 
ressalvado o disposto no parágrafo 
único do art. 8º. 
Parágrafo único. Os dias em que o 
servidor atuar sob o regime de trabalho 
remoto serão assinalados no controle 
de frequência pela chefia imediata 
como "trabalho remoto". 
Parágrafo único. Os dias em que o 
servidor atuar sob o regime de trabalho 
remoto serão assinalados no controle 
de frequência pela chefia imediata 
como "serviço externo".  (Redação 
dada pela Portaria nº 14, de 2020) 
Art. 10-A Poderá ter a frequência 
abonada o servidor ou empregado 
público que, em razão da natureza das 
atividades desempenhadas, não puder 
executar suas atribuições remotamente 
nas hipóteses dos art. 2º-A, art. 2º-B, 
art. 3º e art. 4º.  (Incluído pela Portaria 
nº 14, de 2020) 
Parágrafo único. Cabe à chefia 
imediata do servidor ou empregado 
público avaliar a incompatibilidade 
entre a natureza das atividades por ele 
desempenhadas e o regime de trabalho 
remoto.  (Incluído pela Portaria nº 14, 
de 2020) 
Art. 11. O período de excepcionalidade 
para aplicação do regime desta 
Portaria vigorará enquanto perdurar o 
estado de emergência de saúde 
pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19). 
Art. 12. Aplica-se aos estagiários, no 
que couber, as disposições 
estabelecidas nesta Portaria. 
Art. 13. A Secretaria Especial de 
Administração poderá expedir 
orientações complementares para o 
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cumprimento do disposto nesta 
Portaria. 
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 
JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA 
FRANCISCO 
 

PORTARIA Nº 827, DE 22 DE 
MARÇO DE 2020 

Estabelece as diretrizes quanto à 
execução de trabalho remoto para o 
Ministério do Meio Ambiente e suas 
entidades vinculadas, enquanto 
perdurar o estado de emergência de 
saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19). 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO 
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS, nomeado por Decreto 
de 09 de janeiro de 2019, publicado no 
Diário Oficial da União de 09 de janeiro 
de 2019, no uso das atribuições que 
lhe conferem o art. 23 do Decreto nº 
8.973, de 24 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, a Portaria GM/MS nº 
356, de 11 março de 2020, o disposto 
no art. 6º-A da Instrução Normativa 
SGP/ME nº 19, de 12 de março de 
2020, alterada pelas Instruções 
Normativas nº 20, de 13 de março de 
2020, e nº 21, de 16 de março de 2020, 
a Portaria GM/MS nº 454, de 20 de 
março de 2020, e Portaria GM/MMA nº 
139, de 21 de março de 2020, resolve: 

Art. 1º Todos os servidores, 
empregados públicos e estagiários do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - 
Ibama deverão executar suas 
atividades remotamente enquanto 
perdurar o estado de emergência de 
saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19). 

§1º Ficará a cargo de cada diretoria e 
superintendência a organização, o 

controle e o acompanhamento das 
atividades a serem desenvolvidas pelos 
servidores em trabalho remoto. 

§2º A adoção da medida acima 
ocorrerá sem a necessidade de 
compensação de jornada e sem 
prejuízo da remuneração. 

§3º A critério da chefia imediata, os 
servidores, empregados públicos e 
estagiários que, em razão da natureza 
das atividades desempenhadas, não 
puderem executar suas atribuições 
remotamente na forma do caput, 
poderão ter sua frequência abonada. 

Art. 2º Para atender ao interesse da 
administração pública e às 
necessidades institucionais do Ibama, 
poderá o servidor, empregado público 
ou estagiário ser requisitado a 
desenvolver as atividades 
presencialmente, para prestar serviços 
considerados essenciais, estratégicos e 
de poder de polícia. 

§1º Nos casos previstos no caput 
deverá a administração adotar todas as 
medidas necessárias para reduzir o 
risco de contaminação pela COVID-19. 

§2º O servidor, empregado público ou 
estagiário que apresentar sintomas de 
síndrome respiratória, nos termos da 
Portaria nº 454, de 20 de março de 
2020, não poderá ser requisitado para 
exercer atividades presencialmente. 

Art. 3º Os diretores e superintendentes 
deverão, nos termos do art. 2º, garantir 
a manutenção de equipes em 
atividades presenciais para o exercício 
de atividades de fiscalização ambiental 
e de cuidados dos animais nos Cetas, 
serviços essenciais conforme art. 3° 
§1º incisos XXIV e XXIX do Decreto 
10.282, de 20 de março de 2020. 

Art. 4º O Ibama estabelecerá 
orientações quanto à situação dos 
prestadores de serviços terceirizados. 
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Art. 5º Fica revogado o art. 4º da 
Portaria IBAMA 814, de 19 de Março 
de 2020. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 

EDUARDO FORTUNATO BIM 

Este texto não substitui o publicado no 
DOU de 24.3.2020 

 

PORTARIA Nº 29, DE 23 DE 
MARÇO DE 2020 

Institui o regime de teletrabalho e 
suspende os atendimentos 
presenciais, em todas as unidades 
administrativas do CROSP, e dá 
outras providências. 

O Presidente do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo, no exercício 
de sua competência legal e de suas 
atribuições regimentais, com o 
referendo do Plenário, 

CONSIDERANDO que, em 30 de 
janeiro de 2020, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) declarou que 
o surto da doença causada pelo 
COVID-19 (doença causada pelo novo 
coronavírus SARS-CoV2) constitui uma 
Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional - ESPII, o 
mais alto nível de alerta da 
Organização, conforme previsto no 
Regulamento Sanitário Internacional, e 
que em 11 de março de 2020, a 
COVID-19 foi caracterizada pela OMS 
como uma pandemia; 

CONSIDERANDO que já foram 
confirmadas mais de 10.000 (dez mil) 
mortes pelo COVID-19 em todo o 
mundo; 

CONSIDERANDO que o Ministério da 
Saúde divulgou que até o dia 20 de 
março o Brasil registrou mais de 904 
(novecentos e quatro) casos 

confirmados do COVID-19 e 11 (onze) 
mortes; 

CONSIDERANDO que o Estado de 
São Paulo é o que mais contabiliza 
pessoas infectadas, com 286 (duzentos 
e oitenta e seis) casos confirmados na 
data de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO que o Senado 
Federal, aprovou, por unanimidade, o 
projeto de decreto legislativo que 
reconhece o estado de calamidade 
pública no Brasil em razão da 
pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO que a Cidade de 
São Paulo declarou, no dia 16 de 
março de 2020, mediante o Decreto n.º 
59.283, de 16 de março de 2020, 
situação de emergência no Município 
de São Paulo, reiterando a 
necessidade de medidas protetivas e 
de combate ao COVID-19; 

CONSIDERANDO a Instrução 
Normativa n.º 21, de 16 de março de 
2020, que estabelece orientações aos 
órgãos e entidades do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Pública 
Federal - SIPEC, quanto às medidas de 
proteção para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do 
COVID-19; 

CONSIDERANDO que o Governo do 
Estado de São Paulo, em 20 de março 
de 2020, editou o Decreto nº 64.879, 
reconheceu o estado de calamidade 
pública, instituindo medidas restritivas e 
de proteção, em face à pandemia; 

CONSIDERANDO a edição da Medida 
Provisória nº 927, de 22.03.2020, que 
trata de "medidas trabalhistas para 
enfrentamento do estado de 
calamidade pública"; 

CONSIDERANDO a preocupação com 
os níveis de disseminação e a 
necessidade de formalizar os 
procedimentos e regras para fins de 
prevenção à infecção e à propagação 
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do COVID-19, como medida de 
precaução para coibir a disseminação 
do novo Coronavírus (Sars-Cov-2);, 
resolve: 

Art. 1º Os atendimentos presenciais, 
em todas as unidades administrativas 
do CROSP, estão suspensos a partir 
de 24/03/2020 (inclusive), pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias, com especial 
atenção aos atos: 

I - abertura de cadastro de inscrição de 
pessoa física ou jurídica, bem como 
entrega de documentos, relativos a 
cadastros já iniciados anteriormente; 

II - protocolo de ofícios, requerimentos, 
entre outros; 

III - realização de parcelamentos e/ou 
pagamentos presenciais, com vista à 
geração de boletos impressos. 

Parágrafo único. Outros atos e 
procedimentos, de característica 
presencial e que não foram elencados 
acima, estarão suspensos pelo mesmo 
período. 

Art. 2º Os procedimentos éticos-
administrativos disciplinares terão seus 
prazos processuais suspensos por 60 
(sessenta dias), observando-se: 

I - as audiências, sessões de 
julgamento e atos instrutórios 
presenciais já designados, poderão ser 
praticados de forma virtual, mediante 
ato administrativo interno; 

II - não haverá atendimento presencial, 
permitindo-se o questionamento 
através do canal de comunicação "Fale 
Conosco", disponível no site 
www.crosp.org.br; 

III - não será aceito protocolo de 
documento na forma física, permitindo-
se o envio através do canal de 
comunicação "Fale Conosco", 
disponível no site www.crosp.org.br, 
sem, contudo, alteração na suspensão 
dos prazos processuais. 

Parágrafo único. Outros atos e 
procedimentos, de característica 
presencial e que não foram elencados 
acima, estarão suspensos pelo mesmo 
período. 

Art. 3º Os procedimentos fiscalizatórios 
terão seus prazos por 60 (sessenta) 
dias, observando-se: 

I - as notificações e intimações poderão 
ser realizadas através de telegrama ou 
endereço eletrônico, obtidos no 
cadastro interno, tendo sua validade 
condicionada à confirmação de 
recebimento; 

II - as diligências presenciais, de 
caráter fiscalizatório inicial ou em 
andamento, estão suspensas; 

III - não haverá atendimento presencial, 
permitindo-se o questionamento 
através do canal de comunicação "Fale 
Conosco", disponível no site 
www.crosp.org.br; 

IV - não será aceito protocolo de 
documento na forma física, permitindo-
se o envio através do do canal de 
comunicação "Fale Conosco", 
disponível no site www.crosp.org.br, 
sem, contudo, alteração na suspensão 
dos prazos processuais. 

Parágrafo único. Outros atos e 
procedimentos, de característica 
presencial e que não foram elencados 
acima, estarão suspensos pelo mesmo 
período. 

Art. 4º Fica instituído o regime de 
teletrabalho, a partir de 24/03/2020 
(inclusive), observadas as seguintes 
condições e características: 

I - os funcionários realizarão suas 
atividades no regime de teletrabalho, 
até o prazo final da suspensão; 

II - as atividades sob regime de 
teletrabalho, com especificidades 
estabelecidas por sua chefia imediata; 
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III - os funcionários que, pela 
característica de suas atividades, não 
puderem realiza-las no regime de 
teletrabalho, terão suas férias, já 
adquiridas, concedidas imediatamente, 
com base no Art. 136, da CLT, bem 
como nas disposições instituídas pela 
Medida Provisória nº 927/2020. 

Parágrafo único. O inciso III refere-se 
aos seguintes cargos, não excluindo-se 
outros, mediante análise da Diretoria 
do CROSP: 

a) Telefonista; 

b) Motorista; 

c) Auxiliar administrativo que realize 
atendimento ao público externo; 

d) Assistente administrativo que realize 
atendimento ao público externo; 

e) Fiscal que se encontre realizando 
predominantemente atividades 
externas. 

Art. 5º Na hipótese de saldo positivo 
apurado em banco de horas do 
funcionário, será imediatamente 
utilizado, antes da concessão de férias 
que trata o Art. anterior, nos termos da 
Medida Provisória nº 927/2020. 

Art. 6º As unidades administrativas 
(Seccionais) que possuam apenas um 
funcionário, em vista da impossibilidade 
de realizar o sistema de rodízio, bem 
como participar do regime de 
teletrabalho, serão fechadas pelo prazo 
de suspensão ora instituído. 

Art. 7º As determinações ora 
estabelecidas alcançam todas as 
formas de contratação funcional: 
concursados, temporários, estagiários 
e cargos em confiança. 

Art. 8º Eventuais dúvidas na 
implantação das disposições da 
presente medida serão dirimidas pela 
Diretoria e/ou Superintendência, 

inclusive sobre eventual prorrogação 
dos prazos mencionados. 

Marcos Jenay Capez 

Este texto não substitui o publicado no 
DOU de 24.3.2020 

 

PORTARIA CONJUNTA Nº 146, 
DE 23 DE MARÇO DE 2020 

Estabelece regras para adoção de 
trabalho remoto e manutenção de 
atividades essenciais por unidades e 
servidores da 3ª Região Fiscal. 

O SUPERINTENDENTE DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL DA 3ª REGIÃO 
FISCAL, no uso das atribuições que lhe 
conferem os artigos 335 e 340 do 
Regimento Interno da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, aprovado 
pela Portaria MF nº 430, de 9 de 
outubro de 2017, publicada no Diário 
Oficial da União de 11 de outubro de 
2017, e tendo em vista as orientações 
estabelecidas pela Instrução Normativa 
da Secretaria de Gestão e 
Desempenho de Pessoal do Ministério 
da Economia nº 19, de 12 de março de 
2020, pelas Portaria RFB nº 543 e 547 
e pelo Decreto 10.282, de 20 de março 
de 2020, e o contexto de medidas 
emergenciais de atendimento durante o 
estado de emergência de saúde 
pública decorrente do Novo 
Coronavírus (COVID-19), resolve: 

Art. 1º As atividades da Receita Federal 
do Brasil, essenciais nos termos do 
Decreto 10.282, de 20 de março de 
2020, no âmbito das unidades da 3ª 
Região Fiscal, poderão ser executadas 
por meio de trabalho remoto, se houver 
viabilidade operacional e conforme 
decisão do titular de cada unidade, 
enquanto perdurarem as condições de 
emergência de saúde pública, que 
exigem medidas para mitigar os riscos 
de transmissibilidade da COVID-19, 
nos termos das Portarias RFB nº 543 e 
547, de 20 de março de 2020. 
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Art. 2º No caso de atividades 
necessariamente presenciais, inclusive 
para dar suporte, gestão e 
operacionalidade às atividades 
remotas, as unidades dimensionarão 
equipe mínima de servidores presentes 
no local de trabalho para realizá-las. 

§1º Poderá haver rodízio entre 
servidores para compor a equipe 
mínima presencial. 

§2º Os servidores em trabalho remoto, 
ainda que não incluídos nas equipes de 
que trata o caput, poderão ser 
convocados pela chefia imediata para 
realizar atividade presencial, por tempo 
suficiente a sua conclusão, retornando, 
em seguida, à dedicação a distância. 

§3º Na escolha de servidores para 
atividades presencias devem-se 
preferir os não enquadrados nos 
grupos de risco de contágio do art.4º-B 
da IN SGDP nº 19, de 12 de março de 
2020, sendo seguidos, se houver 
insuficiência, por aqueles de que trata o 
§4º do mesmo artigo. 

Art. 3º Os chefes imediatos deverão 
encaminhar, por correio eletrônico, a 
relação de servidores que 
desempenharão atividade remota, bem 
assim, na hipótese do art. 2º, o plano 
de ação presencial, ao titular da 
Unidade, para autorização e posterior 
informação à Superintendência. 

Art.4º As projeções dos sistemas de 
tecnologia e de logística deverão 
adotar as providências para viabilizar o 
trabalho remoto dos servidores 
autorizados. 

Art. 5º Todos os servidores em trabalho 
remoto, inclusive os pertencentes aos 
grupos de risco de contágio, devem 
estar disponíveis durante todo o horário 
normal de expediente para atender os 
comandos da chefia imediata. 

Parágrafo único. As chefias imediatas e 
supervisões de equipes deverão 
organizar reuniões virtuais periódicas 

para manutenção da coesão e da 
efetividade dos trabalhos das equipes, 
além de acompanhar o efetivo 
desempenho das atividades. 

Art. 6º Compete ao titular da unidade a 
adoção das medidas mais adequadas a 
seu funcionamento, nos termos do art. 
1º da Portaria RFB nº 547, de 20 de 
março de 2020, devendo zelar pelo 
atendimento das demandas urgentes 
dos contribuintes, pela gestão 
corporativa e pela continuidade dos 
serviços aduaneiros necessários à 
manutenção do fluxo do comércio 
exterior. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 

JOÃO BATISTA BARROS DA SILVA 
FILHO 

Este texto não substitui o publicado no 
DOU de 24.3.2020 

 

PORTARIA Nº 14, DE 27 DE 
MARÇO DE 2020 
 

 

Altera a Portaria nº 8, de 17 de março 
de 2020, que estabelece o regime de 
trabalho remoto, em caráter 
temporário e excepcional, quanto ao 
exercício de atividades por servidores 
e empregados públicos dos órgãos 
da Presidência da República em 
razão do estado de emergência de 
saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19) 
. 
O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA 
SECRETARIA-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no 
uso das atribuições que lhe confere o 
art. 7º da Lei nº 13.844, de 18 de junho 
de 2019, e tendo em vista o que dispõe 
a Portaria MS nº 188, de 4 de fevereiro 
de 2020, a Portaria MS nº 356, de 11 
de março de 2020, e a Instrução 
Normativa SGP/ME nº 19, de 12 de 
março de 2020, resolve: 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/PRT%2014-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/PRT%2014-2020?OpenDocument
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Art. 1º A Portaria nº 8, de 17 de março 
de 2020, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
 
"Art. 1º Fica instituído o regime de 
trabalho remoto, em caráter temporário 
e excepcional, para a realização de 
atividades relacionadas com o 
exercício de competências dos órgãos 
da Presidência da República, nas 
hipóteses previstas na Instrução 
Normativa SGP/ME nº 19, de 12 de 
março de 2020." (NR) 
"Art. 2º-A Os servidores e empregados 
públicos que realizarem viagens 
internacionais, a serviço ou privadas, e 
apresentarem sintomas associados ao 
coronavírus (COVID-19), conforme 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, 
deverão executar suas atividades 
remotamente até o décimo quarto dia 
contado da data do seu retorno ao 
País." (NR) 
"Art. 2º-B Os servidores e empregados 
públicos que realizarem viagens 
internacionais, a serviço ou privada, 
ainda que não apresentem sintomas 
associados ao coronavírus (COVID-
19), conforme estabelecido pelo 
Ministério da Saúde, deverão executar 
suas atividades remotamente até o 
sétimo dia contado da data do seu 
retorno ao País." (NR) 
"Art. 3º 
...............................................................
................................................. 
I - 
...............................................................
.......................................................... 
b) com imunodeficiências ou com 
doenças preexistentes crônicas ou 
graves, relacionadas em ato do 
Ministério da Saúde; 
...............................................................
...............................................................
.......... 
d) que apresentem sinais e sintomas 
gripais, enquanto perdurar essa 
condição. 
§2º-A A comprovação da condição de 
que trata a alínea "d' do inciso I 
ocorrerá mediante autodeclaração, na 
forma do Anexo IV, encaminhada para 
o e-mail institucional da chefia 
imediata." (NR) 

"Art. 6º 
...............................................................
................................................. 
...............................................................
...............................................................
.......... 
IV - o despacho de autorização pelo 
respectivo Secretário Executivo ou pelo 
titular de órgão diretamente 
subordinado ao Presidente da 
República, permitida a delegação a 
ocupantes de cargo em comissão ou 
função de confiança de nível 6 ou 
superior." (NR) 
"Art. 8º Para os demais casos não 
abrangidos pelos artigos 2º-A, 2º-B, 3º 
e 4º, poderá ser concedido o regime de 
trabalho remoto a servidor ou 
empregado público pelos Ministros de 
Estado ou pelos titulares dos órgãos 
diretamente subordinados ao 
Presidente da República, observados 
os requisitos estabelecidos nos incisos 
II e III do art. 6º e os procedimentos de 
supervisão estipulados no art. 7º. 
§1º A competência de que trata o caput 
poderá ser delegada aos ocupantes de 
cargo em comissão ou função de 
confiança de nível 6 ou superior, 
vedada a subdelegação. 
§2º O servidor poderá ser convocado 
para a realização de atividades 
presenciais, eventuais e limitadas no 
tempo, conforme necessidade de 
serviço ou a critério da chefia imediata." 
(NR) 
"Art. 10 
...............................................................
................................................. 
Parágrafo único. Os dias em que o 
servidor atuar sob o regime de trabalho 
remoto serão assinalados no controle 
de frequência pela chefia imediata 
como "serviço externo"." (NR) 
"Art. 10-A Poderá ter a frequência 
abonada o servidor ou empregado 
público que, em razão da natureza das 
atividades desempenhadas, não puder 
executar suas atribuições remotamente 
nas hipóteses dos art. 2º-A, art. 2º-B, 
art. 3º e art. 4º. 
Parágrafo único. Cabe à chefia 
imediata do servidor ou empregado 
público avaliar a incompatibilidade 
entre a natureza das atividades por ele 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm#art1.0
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm#art2a
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm#art2b
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm#art3ib.0
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm#art3id
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm#art3%C2%A72a
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm#art6iv.0
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm#art8.0
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm#art10p.0
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-pr-sg.htm#art10a
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desempenhadas e o regime de trabalho 
remoto." (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA 
FRANCISCO 
 

PORTARIA Nº 422, DE 31 DE 
MARÇO DE 2020 

Institui o trabalho remoto em caráter 
excepcional no âmbito do Instituto 
Nacional do Seguro Social, como 
medida de proteção e prevenção ao 
contágio para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID 19). 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
INSS, no uso das atribuições que lhe 
confere o Decreto nº 9.746, de 8 de 
abril de 2019, considerando o previsto 
no art. 6º-A da Instrução Normativa nº 
19/SGP/SEDGG/ME, de 12 de março 
de 2020, e tendo em vista o contido no 
Processo Administrativo nº 
35014.073504/2020-26, resolve: 

Art. 1º Autorizar a realização de 
trabalho remoto em caráter 
excepcional, no âmbito do INSS, 
como instrumento temporário, regido 
nos termos desta Portaria, enquanto 
perdurar a situação de risco à saúde 
pública decorrente do novo 
Coronavírus (COVID-19). 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, 
considera-se: 

I - trabalho remoto: modalidade 
de trabalho em que o cumprimento das 
atividades do servidor, empregado 
público ou estagiário pode ser realizado 
integral ou parcialmente fora das 
dependências do INSS, de forma 

remota, com a utilização de recursos 
tecnológicos; 

II - atividade: conjunto de ações 
específicas a serem realizadas, 
geralmente de forma individual e 
supervisionada pelo chefe imediato, 
para a entrega de produtos no âmbito 
de projetos e processos de trabalho 
institucionais; e 

III - chefia imediata: autoridade 
responsável diretamente pelo controle 
de atribuições e de frequência do 
servidor. 

CAPÍTULO II 

DAS REGRAS GERAIS DO 
TRABALHO REMOTO EM CARÁTER 
EXCEPCIONAL 

Art. 3º O trabalho remoto em caráter 
excepcional poderá ser realizado por 
servidores, empregados públicos e 
estagiários em exercício na 
Administração Central do INSS, nas 
Superintendências Regionais, nas 
Gerências Executivas e nas Agências 
de Previdência Social, mediante 
pactuação individual com a respectiva 
chefia imediata. 

§ 1º Poderá ser pactuado 
trabalho remoto que contemple jornada 
integral ou parcial, a critério da chefia 
imediata, respeitando as 
determinações do INSS relativas ao 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19). 

§ 2º Deverá ser pactuado 
trabalho remoto contemplando a 
jornada integral nas localidades onde 
houver suspensão das atividades 
presenciais das unidades do INSS, 
determinada pela Administração 
Central, pelas Superintendências-
Regionais ou pelas Gerências- 
Executivas, em razão de restrição da 
livre circulação de pessoas. 

§ 3º As pactuações de trabalho 
remoto para os servidores, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/PRT%20375-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/PRT%20375-2020?OpenDocument
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empregados públicos e estagiários em 
exercício nas Agências da Previdência 
Social - APS - serão firmadas pelo 
Gerente da APS, e aprovadas pelos 
Gerente Executivo competente. 

§ 4º Os Superintendentes 
Regionais poderão alterar a pactuação 
de trabalho remoto firmada pelos 
Gerentes de APS, ou pelos Gerentes-
Executivos, de forma justificada e 
documentada. 

Art. 4º. O servidor, empregado público 
ou estagiário que venha a executar 
suas atividades por meio de trabalho 
remoto deverá ter sua jornada 
registrada no sistema eletrônico de 
frequência com codificação específica, 
definida pela Diretoria de Gestão de 
Pessoas e Administração. 

Art. 5º O servidor, empregado público 
ou estagiário que desempenhar 
somente parte de suas atividades de 
forma remota, ou que, pela natureza 
das mesmas não possa realizá-las de 
forma remota, deverá comparecer à 
sua unidade de trabalho para 
desempenhá-las de forma presencial, 
de acordo com a eventual escala de 
revezamento estabelecida pela chefia 
imediata, observadas as ressalvas do 
Ministério da Saúde e da Diretoria de 
Gestão de Pessoas e Administração. 

Parágrafo único. A chefia imediata 
deve zelar pela melhor distribuição 
física da força de trabalho presencial, 
com o objetivo de evitar a concentração 
e a proximidade de pessoas no 
ambiente de trabalho. 

CAPÍTULO III 

DAS HIPÓTESES DE AUTORIZAÇÃO 
DO TRABALHO REMOTO 

Art. 6º Deverão realizar suas atividades 
por meio de trabalho remoto os 
servidores, empregados públicos e 
estagiários que se enquadrarem em 
uma ou mais das seguintes hipóteses: 

I - com idade igual ou superior a 
60 anos; 

II - com imunodeficiências ou com 
doenças preexistentes crônicas ou 
graves, relacionadas em ato do 
Ministério Saúde; 

III - com suspeita ou confirmação 
de diagnóstico de infecção por COVID-
19; 

IV - que coabitem com pessoas 
que possuam as características 
indicadas nos incisos I a III; 

V - que apresentem sinais e 
sintomas gripais, enquanto perdurar 
essa condição; 

VI - gestantes ou lactantes; e 

VII - deficientes. 

Parágrafo único. O enquadramento nas 
hipóteses previstas no caput será 
formalizado por meio de 
autodeclaração, conforme definido em 
normativo específico emitido pela 
Diretoria de Gestão de Pessoas e 
Administração - DGPA. 

Art. 7º Os servidores, empregados 
públicos e estagiários egressos de 
viagens do exterior, a serviço ou 
particular, realizarão trabalho remoto 
durante o período de seu afastamento, 
conforme definido em normativo 
específico emitido pela DGPA. 

Art. 8º Os servidores, empregados 
públicos e estagiários que possuam 
filhos em idade escolar ou inferior, que 
necessitem da assistência de um dos 
pais, poderão executar suas atividades 
remotamente, enquanto vigorar norma 
local que suspenda as atividades 
escolares ou em creche, devido ao 
Coronavírus (COVID-19). 

§ 1º Caso ambos os pais sejam 
servidores públicos, esta hipótese será 
aplicável a somente um deles. 

§ 2º O enquadramento na 
hipótese prevista no caput será 
formalizado por meio de 
autodeclaração, conforme definido em 
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normativo específico emitido pela 
DGPA. 

Art. 9º Os servidores, empregados 
públicos e estagiários em exercício nas 
unidades do INSS que tiverem suas 
atividades presenciais suspensas, em 
razão de restrição da livre circulação de 
pessoas, deverão executar suas 
atividades remotamente, enquanto 
perdurar a suspensão das atividades. 

Art. 10. O trabalho remoto poderá 
também ser realizado pelos demais 
servidores, empregados públicos e 
estagiários, a critério da chefia 
imediata, desde que não comprometa o 
bom andamento das atividades do 
Instituto. 

CAPÍTULO IV 

DA PACTUAÇÃO DE ATIVIDADES 

Art. 11. As atividades realizadas por 
meio de trabalho remoto em caráter 
excepcional deverão ser definidas, 
avaliadas e acompanhadas pela chefia 
imediata do servidor, mediante: 

I - pactuação por meta de 
produtividade, correspondente a 90 
pontos mensais, calculada 
proporcionalmente ao período de 
trabalho remoto realizado, firmada por 
meio do FORMULÁRIO DE 
PACTUAÇÃO DE TRABALHO 
REMOTO - POR META DE 
PRODUTIVIDADE, constante do 
ANEXO I; ou 

II - pactuação individual de 
atividades, compatível com a jornada 
de trabalho, firmada por meio do 
FORMULÁRIO DE PACTUAÇÃO DE 
TRABALHO REMOTO - POR 
PRODUTO, constante do ANEXO II. 

§ 1º A pactuação por meta de 
produtividade será preferencialmente 
adotada quando houver instrumentos 
de mensuração aplicáveis, respeitando 
os descontos de metas em razão das 
causas estabelecidas na Resolução nº 
714/PRES/INSS de 28 de novembro de 
2019. 

§ 2º A tabela vigente de 
pontuação para aferição da 
produtividade instituída pela Portaria nº 
414/PRES/INSS, de 25 de março de 
2020, e as que vierem a substituí-la ou 
complementá-la, deverá ser utilizada 
para fins de atendimento ao inciso I do 
caput, para os grupos de serviço nela 
especificados. 

§ 3º A pactuação na forma do 
inciso II do caput deverá: 

I - indicar as atividades 
pactuadas, qualificando as entregas 
esperadas, para as chefias ocupantes 
de cargos do Grupo Direção e 
Assessoramento Superiores, de nível 1 
a 3, ou equivalente, ou ocupantes de 
funções gratificadas; e 

II - indicar as atividades 
pactuadas e o detalhamento das 
entregas esperadas, qualificando-as e 
quantificando-as, para os demais 
servidores, empregados públicos e 
estagiários. 

§ 4º A pactuação na forma do 
inciso II do caput poderá incluir, de 
forma complementar às demais 
atividades, a realização de cursos de 
capacitação na modalidade de Ensino 
à Distância - EAD, definidos pela chefia 
imediata, preferencialmente os cursos 
prioritários estabelecidos pelo INSS. 

Art. 12. Os ocupantes dos cargos de 
Diretor, Auditor-Geral, Corregedor-
Geral, Chefe da Procuradoria Federal 
Especializada junto ao INSS, Chefe de 
Gabinete da Presidência, Coordenador-
Geral de Projetos Estratégicos e 
Inovação, e Chefe da Assessoria de 
Comunicação, cada um restrito às 
atividades de sua competência, 
poderão editar ato próprio para definir 
tabelas de pontuação para aferição da 
produtividade das atividades que não 
se enquadram nos termos do § 2º do 
art. 11. 

Parágrafo único. As tabelas de 
pontuação definidas no caput deverão 
ser adotadas pelas unidades da 
Administração Central do INSS, das 
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Superintendências-Regionais (SRs), 
das Gerências-Executivas (GEXs) e 
das Agências da Previdência Social 
(APSs), para a pactuação de trabalho 
remoto com servidores, empregados 
públicos e estagiários que exerçam as 
atividades cujas pontuações tenham 
sido estabelecidas. 

Art. 13. Os ocupantes dos cargos 
indicados no caput do art. 12 e os 
Superintendentes Regionais poderão 
editar ato próprio para especificar as 
atividades que podem ser realizadas 
remotamente em suas áreas para a 
pactuação de trabalho remoto por 
produto. 

Parágrafo único. A ausência de ato 
específico previsto no caput não 
impede a pactuação de trabalho remoto 
por produto, devendo as chefias 
imediatas respeitarem as atribuições e 
competências de suas áreas ao firmar 
os pactos. 

Art. 14. Não serão firmados pactos 
para o exercício do trabalho remoto 
para os ocupantes de cargos do Grupo 
Direção e Assessoramento Superiores, 
de nível 4 ou superior, ou função 
equivalente, que são dispensados do 
controle de frequência em decorrência 
do disposto no Decreto nº 1.590, de 10 
de agosto de 1995 e na Instrução 
Normativa nº 76/PRES/INSS de 2 de 
dezembro de 2014. 

CAPÍTULO V 

DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

Art. 15. A chefia imediata atestará o 
cumprimento da jornada de trabalho 
referente ao período de realização do 
trabalho remoto a partir da avaliação do 
efetivo cumprimento dos pactos 
firmados, para fins de registro no 
sistema de controle de frequência. 

§ 1º A chefia imediata poderá 
abonar a frequência dos servidores, 
estagiários ou empregados públicos 
que não puderem executar suas 
atribuições remotamente em razão da 

natureza das atividades 
desempenhadas, mediante: 

I - enquadramento nas hipóteses 
dos arts. 6º, 7º ou 8º; e 

II - suspensão de atividades 
presenciais nas unidades do INSS, por 
decisão de seu Presidente, dos 
Superintendentes Regionais ou 
Gerentes-Executivos, conforme 
previsto na Portaria nº 412/PRES/INSS, 
de 20 de março de 2020. 

§ 2º O servidor, empregado 
público ou estagiário que se enquadrar 
na hipótese do § 1º deverá preencher o 
Anexo III desta portaria e enviar à 
chefia imediata, para fins de controle e 
acompanhamento. 

§ 3º Cabe à chefia imediata do 
servidor, empregado público ou 
estagiário avaliar a incompatibilidade 
entre a natureza das atividades por ele 
desempenhadas e o regime de trabalho 
remoto. 

§ 4º Nas hipóteses em que o 
servidor exercer de forma exclusiva as 
atividades constantes da Portaria nº 
414/PRES/INSS, de 2020, e as que 
vierem a substituí-la ou complementá-
la, fica dispensado o ateste previsto no 
caput, desde que a pontuação possa 
ser aferida por meio do sistema 
eletrônico disponibilizado e mantido 
pela Diretoria de Atendimento. 

§ 5º A prestação de informação 
falsa sujeitará o servidor, empregado 
público ou estagiário às sanções 
penais e administrativas previstas em 
Lei. 

CAPÍTULO VI 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 16. São responsabilidades do 
servidor, estagiário ou empregado 
público submetido ao regime de 
trabalho remoto: 

I - cumprir a pactuação firmada 
com a chefia imediata; 
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II - submeter-se ao 
acompanhamento periódico para 
apresentação de resultados parciais e 
finais, em atendimento aos prazos, 
atividades, metas de produtividade e 
produtos pactuados; 

III - dispor de infraestrutura 
tecnológica e de comunicação 
adequada à execução das atividades 
fora das dependências das unidades 
do INSS; 

IV - estar disponível para 
comunicação com a chefia, e com 
outros representantes do INSS e do 
público externo, no que tange às 
atividades sob sua responsabilidade, 
inclusive em casos emergenciais e não 
programados fora do escopo da 
pactuação em andamento; 

V - manter telefone de contato 
ativo, cujo número atualizado deverá 
ser disponibilizado para a chefia 
imediata; 

VI - acessar diária e 
frequentemente o e-mail institucional, 
além do Microsoft Teams ou outras 
ferramentas de comunicação definidas 
pelo INSS, em dias úteis, durante o 
horário de jornada registrado no 
SISREF; 

VII - estar disponível para 
comparecimento à unidade de 
exercício, sempre que houver interesse 
e necessidade da Administração 
Pública, ressalvados os servidores, 
estagiários ou empregados públicos 
enquadrados nas hipóteses dos arts. 
6º, 7º ou 8º; 

VIII - dar ciência à chefia 
imediata, de forma tempestiva, de 
eventual dificuldade, dúvida ou 
informação que possa atrasar ou 
prejudicar o cumprimento das 
atividades sob sua responsabilidade, a 
fim de possibilitar a avaliação pela 
chefia quanto à possibilidade de 
repactuação de atividades; e 

IX - preservar o sigilo dos dados 
acessados de forma remota, mediante 

observância às normas e orientações 
pertinentes, sob pena de 
responsabilidade, nos termos da 
legislação em vigor. 

Parágrafo único. O servidor que 
não dispuser de equipamentos próprios 
adequados à realização das atividades 
de forma remota, e que se enquadre 
em uma das hipóteses dos arts. 6º, 7º 
ou 8º, deve comunicar o fato 
imediatamente à sua chefia imediata 
para que seja avaliada a viabilidade de 
liberação de equipamentos mediante 
assinatura de termo de 
responsabilidade. 

Art. 17. São responsabilidades da 
chefia imediata: 

I - definir o período de realização 
do trabalho remoto; 

II - definir as atividades a serem 
realizadas nos pactos individuais de 
trabalho remoto por meta de 
produtividade, conforme tabela de 
pontuação aplicável, quando a 
pactuação ocorrer conforme inciso I do 
art. 11; 

III - definir as atividades e 
produtos planejados nos pactos 
individuais de trabalho remoto por 
produto, quando a pactuação ocorrer 
conforme inciso II do art. 11; 

IV - registrar os pactos firmados 
no SEI, que devem ser assinados pela 
chefia e pelo servidor; 

V - acompanhar e avaliar os 
produtos entregues e o cumprimento 
das metas, por meio dos formulários de 
acompanhamento, constantes dos 
Anexos IV ou V, que devem ser 
registrados no SEI; e 

VI - prestar orientação técnica 
necessária à realização das atividades 
em regime de trabalho remoto. 

CAPÍTULO VII 
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DAS REGRAS COMPLEMENTARES 
PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO 
REMOTO 

Art. 18. Aplicam-se as regras 
complementares estabelecidas no 
Anexo VI desta Portaria à pactuação de 
trabalho remoto com servidores, 
empregados públicos e estagiários que 
atuam nas áreas de benefícios e 
atendimento das unidades 
descentralizadas do INSS. 

Art. 19. Os ocupantes dos cargos de 
Diretor, Auditor-Geral, Corregedor-
Geral, Chefe da Procuradoria Federal 
Especializada junto ao INSS, Chefe de 
Gabinete da Presidência, Coordenador-
Geral de Projetos Estratégicos e 
Inovação, Chefe da Assessoria de 
Comunicação, e Superintendentes 
Regionais poderão definir regras 
complementares para controle e 
acompanhamento do exercício de 
trabalho remoto em suas áreas, 
respeitadas as normas estabelecidas 
nesta Portaria. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. Para os servidores e 
empregados públicos que executam 
suas atividades remotamente ou que 
estejam afastados de suas atividades 
presenciais, ou que tenham o abono de 
sua frequência nos termos desta 
Portaria, observar-se-á as seguintes 
vedações: 

I - autorização para prestação de 
serviços extraordinários, conforme os 
arts. 73 e 74 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; 

II - pagamento das seguintes 
vantagens: 

a) auxílio-transporte, previsto na 
Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 
de agosto de 2001, e no Decreto nº 
2.880, de 15 de dezembro de 1998; 

b) adicional noturno, previsto na 
Lei nº 8.112, de 1990; e 

c) adicionais de insalubridade. 

III - reversão de jornada reduzida 
requerida nos termos do art. 5º da 
Medida Provisória nº 2.174-28, de 24 
de agosto de 2001, e do art. 20 da 
Instrução Normativa nº 2/SGP/MPDG, 
de 12 de setembro de 2018, ou do art. 
4º-A da Lei nº 10.855, de 1º de abril de 
2004; e 

IV - cancelamento, prorrogação 
ou alteração dos períodos de férias já 
programadas. 

§ 1º As disposições do inciso IV 
do caput poderão ser afastadas 
mediante autorização justificada 
específica de titular de cargo em 
comissão ou função de confiança de 
nível igual ou superior a 5 do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores 
- DAS. 

§ 2º A autorização de que trata o 
§ 1º é indelegável. 

Art. 21. Na hipótese de o servidor ou 
empregado público trabalhar mediante 
escala de revezamento, ou ser 
convocado para exercício presencial de 
atividades por força do previsto no 
inciso VII do art. 16, aplicam-se as 
disposições do art. 20 em relação aos 
dias em que não houver deslocamento 
ao trabalho. 

Parágrafo único. Para os fins dispostos 
nos incisos III e IV do art. 20, sua 
aplicabilidade independe da condição 
dos servidores estarem ou não em 
escala de revezamento. 

Art. 22. O atendimento aos servidores, 
aposentados e pensionistas pela linha 
de gestão de pessoas deve, 
prioritariamente, ser realizado por meio 
eletrônico durante o período de 
vigência desta Portaria. 

Art. 23. Para aplicação do disposto 
nesta Portaria devem ser observadas 
as disposições contidas nos demais 
atos normativos da Secretaria de 
Gestão e Desempenho de Pessoal, da 
Secretaria Especial de 
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Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital, do Ministério da Economia. 

Art. 24. Os casos omissos e as 
exceções serão decididos pelo Diretor 
de Gestão de Pessoas e 
Administração. 

Art. 25. Ficam revogadas a Portaria 
Conjunta nº 3/DIRAT/DIRBEN/INSS, de 
23 de março de 2020 e a Portaria nº 
84/DIRAT/INSS, de 24 de março de 
2020. 

Art. 26. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação e vigorará 
enquanto perdurar o estado de 
emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19), nos termos do 
art. 1º da Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020. 

LEONARDO JOSÉ ROLIM 
GUIMARÃES 

 

PORTARIA MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA Nº 139, DE 3 DE 
ABRIL DE 2020 
Prorroga o prazo para o 
recolhimento de tributos federais, na 
situação que especifica em decorrência 
da pandemia relacionada ao 
Coronavírus. 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA 
ECONOMIA, no uso da atribuição que 
lhe confere o inciso II do parágrafo 
único do art. 87 da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 66 da 
Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 
1985, na Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, na Portaria MS nº 
188, de 3 de fevereiro de 2020, e no 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020, resolve: 
 
Art. 1º As contribuições previdenciárias 
de que tratam os arts. 22, 22-A e 25 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
o art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril 
de 1994, e os arts. 7º e 8º da Lei nº 
12.546, de 14 de dezembro de 2011, 

devidas pelas empresas a que se 
referem o inciso I do caput e o 
parágrafo único do art. 15 da Lei nº 
8.212, de 1991, e a contribuição de que 
trata o art. 24 da Lei nº 8.212, de 1991, 
devida pelo empregador doméstico, 
relativas às competências março e abril 
de 2020, deverão ser pagas no prazo 
de vencimento das contribuições 
devidas nas competências julho e 
setembro de 2020, 
respectivamente. (redação dada 
pela Portaria ME 150/2020) 
 
Art. 2º Os prazos de recolhimento da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS de que 
tratam o art. 18 da Medida Provisória nº 
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o 
art. 10 da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e o art. 11 da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
relativas às competências março e abril 
de 2020, ficam postergadas para os 
prazos de vencimento dessas 
contribuições devidas nas 
competências julho e setembro de 
2020, respectivamente. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Diário Oficial 
da União. 
PAULO GUEDES 
 

PORTARIA Nº 150, DE 7 DE 
ABRIL DE 2020 
Altera a Portaria ME nº 139, de 3 de 
abril de 2020, que prorroga o prazo 
para o recolhimento de tributos 
federais, na situação que especifica 
em decorrência da pandemia 
relacionada ao Coronavírus. 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA 
ECONOMIA, no uso da atribuição que 
lhe confere o inciso II do parágrafo 
único do art. 87 da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 66 da 
Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 
1985, na Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, na Portaria MS nº 
188, de 3 de fevereiro de 2020, e no 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020, resolve: 

https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/ptcj3DIRAT-DIRBEN2.pdf
https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/ptcj3DIRAT-DIRBEN2.pdf
https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/ptcj3DIRAT-DIRBEN2.pdf
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Diario-Oficial/Diario-Oficial/PORTARIA-INSS-Nº-422-DE-31-03-2020.html
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Diario-Oficial/Diario-Oficial/PORTARIA-INSS-Nº-422-DE-31-03-2020.html
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Diario-Oficial/Diario-Oficial/PORTARIA-INSS-Nº-422-DE-31-03-2020.html
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/trabalhista/lei8212.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei8870.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei8870.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-12546-2011.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-12546-2011.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/trabalhista/lei8212.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/trabalhista/lei8212.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/trabalhista/lei8212.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-me-150-2020.htm
http://www.portaltributario.com.br/tributos/pis.htm
http://www.portaltributario.com.br/tributos/cofins.html
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/mp2158.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/mp2158.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei10637.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei10637.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei10833.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei10833.htm
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Art. 1º A Portaria ME nº 139, de 3 de 
abril de 2020, passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 
 
"Art. 1º As contribuições 
previdenciárias de que tratam os arts. 
22, 22-A e 25 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, o art. 25 da Lei nº 8.870, 
de 15 de abril de 1994, e os arts. 7º e 
8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 
de 2011, devidas pelas empresas a 
que se referem o inciso I do caput e o 
parágrafo único do art. 15 da Lei nº 
8.212, de 1991, e a contribuição de que 
trata o art. 24 da Lei nº 8.212, de 1991, 
devida pelo empregador doméstico, 
relativas às competências março e abril 
de 2020, deverão ser pagas no prazo 
de vencimento das contribuições 
devidas nas competências julho e 
setembro de 2020, respectivamente." 
(NR) 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Diário Oficial 
da União. 
 
PAULO GUEDES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORTARIA DO INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS Nº 373, DE 16 
DE MARÇO DE 2020 (DOU 
17/03/2020) 
 
Estabelece orientações quanto às 
medidas protetivas, no âmbito do 
INSS, para enfrentamento da 
emergência de saúde pública 
decorrente da pandemia do 
Coronavírus (COVID 19). 
 
O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS, no uso das atribuições 
que lhes conferem o Decreto nº 9.746, 
de 8 de abril de 2019, e considerando o 
disposto na Lei nºN13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020; na Portaria nº 356, 
de 11 de março de 2020, do Ministério 
da Saúde; na Instrução Normativa nº 
19, de 12 de março de 2020, do 
Ministério da Economia; que tratam das 
medidas de enfrentamento da 
emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da 
pandemia do coronavírus (COVID 19), 
bem como a necessidade de 
estabelecer orientações e diretrizes 
preventivas para evitar o deslocamento 
do cidadão às Agências de Previdência 
Social, às instituições financeiras 
contratadas pelo INSS para pagamento 
de benefícios e às Representações 
Consulares Brasileiras no exterior; e 
ainda o que consta do Processo nº 
35014.066900/2020-05, resolve: 
 
Art. 1º Interromper, por até 120 (cento 
e vinte) dias as seguintes rotinas de 
atualização e manutenção de 
benefícios administrados por este 
Instituto em decorrência do estado de 
emergência pública, resultante da 
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pandemia do coronavírus (COVID 19), 
podendo ser prorrogado enquanto 
perdurar a situação: 
I - Bloqueio dos créditos dos benefícios 
por falta de realização da comprovação 
de vida aos beneficiários 
residentes no Brasil ou no exterior; 
II - exclusão de procuração por falta de 
renovação ou revalidação após 12 
meses; 
III - suspensão de benefício por falta de 
apresentação de declaração de 
cárcere; 
IV - suspensão de benefício por falta de 
apresentação de CPF; 
V - suspensão de benefício por não 
apresentação de documento que 
comprove o andamento regular do 
processo legal de tutela ou curatela 
quando se tratar de administrador 
provisório, além do prazo de 6 meses; 
VI - o envio das cartas de convocação 
aos beneficiários com dados cadastrais 
inconsistentes ou faltantes identificados 
pelo Sistema de Verificação de 
Conformidade da folha de pagamento 
de Benefícios - SVCBEN e 
disponibilizados no Painel de 
Qualidade de Dados do Pagamento de 
Benefícios - QDBEN; e 
VII - suspensão de benefícios por 
impossibilidade da execução do 
programa de Reabilitação Profissional. 
§ 1º A interrupção prevista no inciso I 
do caput ocorrerá a partir da 
competência 03/2020, ocasião em que 
ficarão interrompidos igualmente os 
atos decorrentes deste bloqueio, como 
a suspensão e a cessação por falta de 
realização de comprovação de vida. 
 
§ 2º Enquanto perdurar o estado de 
emergência está suspensa a realização 
de pesquisa externa para fins de 
comprovação de vida. 
 
Art. 2º A interrupção das rotinas 
previstas nos incisos do caput art. 1º, 
com exceção do inciso I, iniciará a 
partir da competência 04/2020. 
 
Art. 3º As ações necessárias para o 
cumprimento das medidas previstas 
nesta Portaria serão executadas por 
este Instituto em conjunto com a 

Empresa de Tecnologia e Informações 
da Previdência Social - DATAPREV. 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 
ALESSANDRO ROOSEVELT SILVA 
RIBEIRO 
 

PORTARIA Nº 330, DE 18 DE 
MARÇO DE 2020 
Estabelece o adiamento dos 
procedimentos em razão do não 
cumprimento do cronograma de 
inscrição no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal 
para fortalecer o enfrentamento da 
Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional decorrente do 
Coronavírus (COVID-19). 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA 
CIDADANIA, no uso das atribuições 
que lhe confere o inciso II do parágrafo 
único do art. 87 da Constituição 
Federal de 1988 e o art. 23 da lei nº 
13.844, de 18 de junho de 2019, 
CONSIDERANDO a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde em 30 
de janeiro de 2020, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (COVID-19); 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188 do 
Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro 
de 2020, que declara Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (2019-
nCoV), 
 
CONSIDERANDO a Instrução 
Normativa nº 19 do Ministério da 
Economia, de 12 de março de 2020, 
que estabelece orientações aos órgãos 
e entidades do Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Pública Federal 
(SIPEC), quanto às medidas de 
proteção para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do 
Coronavírus (COVID-19); 
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CONSIDERANDO a necessidade de 
evitar aglomerações de pessoas e de 
evitar que os beneficiários do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) se 
submetam a ambientes que possam 
expô-las à infecção pelo Coronavírus 
(COVID-19); 
 
CONSIDERANDO o cronograma de 
escalonamento disposto na Portaria nº 
631 do Ministério da Cidadania, de 9 de 
abril de 2019, referente aos 
procedimentos relativos ao BPC cujos 
beneficiários não realizaram inscrição 
no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) no prazo estabelecido na 
legislação; e 
 
CONSIDERANDO que compete ao 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) a operacionalização do BPC, 
nos termos do art. 3º do Anexo do 
Regulamento do Benefício de 
Prestação Continuada, aprovado pelo 
Decreto nº 6.214, de 26 de setembro 
de 2007; resolve: 
 
Art. 1º Estabelecer o adiamento por 
120 (cento e vinte) dias do cronograma 
de bloqueio de pagamentos e de 
suspensão de benefícios disposto na 
Portaria nº 631 do Ministério da 
Cidadania, de 9 de abril de 2019. 
 
Parágrafo único. O adiamento de que 
trata o caput se aplica aos 
procedimentos com efeitos a partir de 
março de 2020 previstos no 
Cronograma de Escalonamento do 
Anexo da Portaria. 
 
Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação. 
 
ONYX DORNELLES LORENZONI 
 

PORTARIA Nº 8.024, DE 19 DE 
MARÇO DE 2020 
 
Dispõe sobre o atendimento dos 
segurados e beneficiários do 
Instituto Nacional do Seguro Social 
durante o período de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da 
pandemia do coronavírus (COVID- 19).  
 
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE 
PREVIDÊNCIA E TRABALHO E O 
SECRETÁRIO DE PREVIDÊNCIA DO 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E O 
PRESIDENTE DO INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
INSS, no uso das atribuições que lhes 
conferem o Decreto nº 9.745, de 08 de 
abril de 2019, e o Decreto nº 9.746, de 
8 de abril de 2019, resolvem 
 
Art. 1º Até 30 de abril de 2020, o 
atendimento aos segurados e 
beneficiários do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) será 
prestado por meio dos canais de 
atendimento remoto. 
Parágrafo único. O prazo de que trata o 
caput poderá ser prorrogado, durante o 
período de enfrentamento da 
emergência em saúde pública de 
importância internacional decorrente da 
pandemia do coronavírus (COVID-19), 
de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, se necessário para a 
proteção da coletividade. 
 
Art. 2º Durante o período de que trata o 
art. 1º: 
I - as Agências da Previdência Social 
manterão plantão reduzido, destinado 
exclusivamente a prestar 
esclarecimento aos segurados e 
beneficiários quanto à forma de acesso 
aos canais de atendimento remoto; 
II - os servidores do Instituto Nacional 
do Seguro Social e da Subsecretaria da 
Perícia Médica Federal, que não 
estiverem alocados ao plantão de que 
trata o inciso I ou a outras atividades 
internas, atuarão em regime de 
trabalho remoto, sujeito a metas de 
desempenho; e 
III - serão observados procedimentos 
operacionais de simplificação e 
dispensa de exigências, inclusive em 
relação à perícia médica, na forma de 
atos a serem editados pela Secretaria 
de Previdência e pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social. 
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Parágrafo único. Nas localidades em 
que se tornar inviável a manutenção do 
plantão de que trata o caput, será dada 
divulgação aos segurados e 
beneficiários para que recorram às 
orientações por meio da central de 
atendimento 135. 
 
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em 
vigor na data de sua publicação. 
BRUNO BIANCO LEAL 
Secretário Especial de Previdência e 
Trabalho 
NARLON GUTIERRE NOGUEIRA 
Secretário de Previdência 
LEONARDO JOSÉ ROLIM 
GUIMARÃES 
Presidente do Instituto Nacional do 
Seguro Social 
 

PORTARIA Nº 412, DE 20 DE 
MARÇO DE 2020 
 
Dispõe sobre a manutenção de 
direitos dos segurados e 
beneficiários do INSS em razão das 
medidas restritivas no atendimento ao 
público para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da 
pandemia do coronavírus (COVID-19). 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
INSS, no uso das atribuições que lhes 
conferem o Decreto nº 9.746, de 8 de 
abril de 2019, e considerando a 
necessidade de estabelecer 
orientações e diretrizes preventivas 
para evitar o deslocamento de usuários 
às Agências da Previdência Social 
durante o estado de emergência de 
saúde pública de importância 
internacional decorrente da pandemia 
do coronavírus (COVID-19), resolve: 
 
Art. 1º Adotar as seguintes medidas, 
para resguardar os direitos dos 
segurados e beneficiários enquanto 
perdurar a suspensão do atendimento 
ao público, determinada pela Portaria 
nº 8.024, de 19 de março de 2020, da 
Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho - SEPRT do Ministério da 
Economia: 
 
I - atendimento às solicitações dos 
requerentes de forma remota; 
II - dispensa de autenticação de cópias 
de documentos específicos nas 
unidades de atendimento, por prazo 
determinado, nos termos dos arts. 8º e 
9º do Decreto nº 9.094, de 17 de julho 
de 2017; 
III - suspensão dos prazos para 
cumprimento de exigências que não 
puderem ser cumpridas pelos canais 
remotos; e 
IV - autorização aos agentes bancários 
para pagamento de benefícios e prova 
de vida por meio de procurador ou 
representante legal, sem o prévio 
cadastramento junto ao INSS. 
 
Art. 2º Fica suspenso o atendimento 
presencial nas unidades do INSS até 
30 de abril de 2020, permitida a 
prorrogação. 
§ 1º Os requerimentos dos serviços 
previdenciários e assistenciais neste 
período deverão ser realizados 
exclusivamente por meio dos canais 
remotos. 
§ 2º Os agendamentos serão 
suspensos, inclusive de reabilitação 
profissional e serviços social, devendo 
ser reagendados apenas quando do 
restabelecimento do atendimento, 
garantida a manutenção da DER. 
 
§ 3º Deverão ser fixados na entrada 
das unidades cartazes, a serem 
disponibilizados pelo INSS, sobre a 
suspensão e remarcação dos serviços. 
 
Art. 3º As Agências da Previdência 
Social - APS manterão plantão, em 
horário comercial, destinado 
exclusivamente a prestar 
esclarecimento aos segurados e 
beneficiários quanto à forma de acesso 
aos canais de atendimento remotos. 
 
§ 1º As atividades de que trata o caput 
e outras que o INSS vier a executar em 
caráter de plantão serão realizadas por 
meio de telefone ou outras formas de 
contato remoto. 
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§ 2º As Gerências-Executivas poderão 
configurar redirecionamento de linhas 
telefônicas para atendimento do 
disposto no caput. 
 
§ 3º O INSS poderá executar atividades 
de orientação e outros serviços por 
meio de ferramentas que viabilizem o 
contato remoto por texto, áudio ou 
vídeo, conforme ato da Diretoria de 
Atendimento - DIRAT. 
 
§ 4º A DIRAT manterá lista atualizada 
dos contatos das unidades no sítio do 
INSS na Internet. 
 
Art. 4º O INSS disciplinará o exercício 
de atividades remotamente pelos 
servidores durante o período de 
restrição de atendimento ao público, 
garantindo-se a máxima eficiência no 
atendimento aos serviços oferecidos 
aos cidadãos. 
 
Art. 5º A Administração Central, as 
Superintendências-Regionais e as 
Gerências-Executivas poderão 
deliberar sobre a suspensão de suas 
atividades presenciais nas localidades 
em que houver restrição da livre 
circulação de pessoas. 
 
Parágrafo único. Nessas situações, os 
serviços deverão ser executados por 
regime de teletrabalho enquanto 
perdurar o estado de emergência de 
saúde pública de importância nacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19). 
 
Art. 6º Ficam mantidas as metas já 
estipuladas para os servidores 
enquadrados em Centrais de Análise 
de Benefícios - CEAB e programas de 
gestão. 
 
§ 1º Para servidores não participantes 
dos programas de gestão serão 
estabelecidas atividades e metas de 
acordo com suas competências sendo 
priorizadas as atividades de 
reconhecimento de direitos, 
manutenção de benefícios e demandas 
judiciais. 
 

§ 2º Os servidores que executarão 
suas atividades remotamente ficam 
obrigados a realizar cursos na 
modalidade de Ensino a Distância - 
EAD definidos pelo INSS como 
prioritários e a acompanhar as 
comunicações institucionais, através de 
e-mail, cuja ciência ocorrerá 
independente de confirmação de 
recebimento ou leitura, sendo válidas 
para todos os fins. 
 
§ 3º Para fins de cálculo de atividades 
e metas será emitida Portaria definindo 
atividades e pontuação por serviço. 
 
Art. 7º Para atendimento do inciso II do 
art. 1º, fica dispensada apresentação 
de documentos originais para 
autenticação de cópias de documentos 
anexadas pelos canais remotos, pelo 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos 
termos dos arts. 8º e 9º do Decreto nº 
9.094, de 2017. 
 
§ 1º O disposto no caput aplica-se às 
Certidões de Nascimento, Casamento 
ou Óbito, documento de identificação, 
formulários de Perfil Profissiográfico 
Previdenciário - PPP, documentos 
apresentados para solicitação de 
pagamento até o óbito, fechamento de 
vínculo empregatício, alteração de 
dados cadastrais, cadastramento de 
Pensão Alimentícia, desistência de 
benefício e documentos do grupo 
familiar para fins de pedido de 
benefícios assistenciais. 
 
§ 2º Nas situações em que houver 
dúvida fundada quanto à 
documentação apresentada nos termos 
do § 1º, caberá solicitação de 
exigência, que terá o prazo suspenso 
até o retorno do atendimento 
presencial. 
 
§ 3º O responsável pela análise deverá 
rever e reemitir as exigências dos 
documentos de que trata o § 1º nos 
processos não concluídos, contendo 
orientação de que seja cumprida pelos 
canais remotos. 
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§ 4º No caso das cópias das certidões 
de óbito deverá ser anexado no 
processo eletrônico as pesquisas 
realizadas junto ao Sistema Nacional 
de Informações de Registro Civil - 
SIRC, ainda que não localizadas no 
sistema. 
 
§ 5º O prazo disposto no caput poderá 
ser prorrogado por ato do presidente do 
INSS. 
 
Art. 8º As exigências deverão ser 
cumpridas exclusivamente pelos canais 
remotos (Meu INSS e entidades 
parceiras). 
 
§ 1º As exigências cumpridas pelos 
canais remotos durante este período 
deverão observar o disposto no art. 7º. 
 
§ 2º Nos casos de impossibilidade de 
cumprimento de exigência pelos canais 
remotos, os prazos ficarão suspensos 
enquanto perdurar a interrupção do 
atendimento presencial. 
 
§ 3º Os processos com prazo de 
exigência cujo vencimento estiver 
dentro deste período de interrupção do 
atendimento presencial não deverão 
ser indeferidos por pendências relativas 
a não apresentação de documentos. 
 
Art. 9º As instituições financeiras 
pagadoras de benefício contratadas 
pelo INSS ficam autorizadas a 
realizarem o pagamento e a 
comprovação de vida quando da 
apresentação de procuração, termo de 
tutela, curatela ou guarda, sem 
necessidade de prévio cadastramento 
junto a este Instituto. 
 
Parágrafo único. A procuração deverá 
ser aceita quando for apresentado 
instrumento de mandato público para 
fins de pagamento de benefícios, nas 
situações de ausência por viagem, 
impossibilidade de locomoção ou 
moléstia contagiosa, cujo mandato 
esteja vigente e durante o período de 
120 (centro e vinte) dias podendo ser 
prorrogado por ato do Presidente. 
 

Art. 10. Após o prazo estipulado no 
parágrafo único do art. 9º para 
aceitação do instrumento de mandato 
público para fins de pagamento de 
benefícios e fé de vida pelos bancos 
pagadores de benefício, no teor do 
instrumento de mandato público deverá 
conter as informações: 
 
I - previsão de que o outorgado declara 
estar ciente de que a ocorrência dos 
eventos que possam anular a 
qualidade de representação dos 
beneficiários, quais sejam: óbito do 
titular/dependente do benefício, 
emancipação do dependente ou 
cessação da representação legal; 
II - obrigação pelo outorgado de 
comunicar ao INSS e ao banco 
pagador do benefício no prazo de 10 
(dez) dias, a contar da data em que o 
mesmo ocorrer, mediante 
apresentação da respectiva certidão, 
ou documento congênere as 
ocorrências descritas no inciso I do 
caput; 
III - a ciência do outorgado que a falta 
do cumprimento do compromisso ora 
assumido, além de obrigar à devolução 
de importâncias recebidas 
indevidamente, quando for o caso, 
sujeitar-lhe-á às penalidades previstas 
nos arts. 171 e 299 do Código Penal; 
IV - o prazo de validade não superior a 
12 (doze) meses; 
V - o motivo nos casos de procuração 
(ausência por viagem, impossibilidade 
de locomoção ou moléstia contagiosa); 
e 
VI - a declaração do outorgado de não 
se enquadrar nos impedimentos legais. 
 
§ 1º Não poderão ser procuradores: 
I - os servidores públicos civis ativos e 
os militares ativos, salvo se parentes 
até o segundo grau; e 
II - os incapazes para os atos da vida 
civil, ressalvado o disposto no art. 666 
do Código Civil. 
 
§ 2º Podem outorgar procuração as 
pessoas maiores ou emancipadas, no 
gozo dos direitos civis. 
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§ 3º Somente será aceita a constituição 
de procurador com mais de uma 
procuração nos casos de parentes de 
primeiro grau. 
 
§ 4º A constituição de procurador com 
mais de uma procuração, ou 
procurações coletivas, nos casos de 
representantes credenciados de 
leprosários, sanatórios, asilos e outros 
estabelecimentos congêneres e o 
cadastramento de herdeiro necessário 
na condição de administrador 
provisório continuará sendo realizada 
por este Instituto. 
 
§ 5º Os termos de responsabilidade 
previstos nos arts. 156 e 162 do 
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 
1999, poderão ser formalizados em 
meio eletrônico. 
 
Art. 11. A forma de atendimento nas 
APS Móveis Flutuantes (PREVBARCO) 
será definido em ato do Presidente. 
 
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
LEONARDO JOSÉ ROLIM 
GUIMARÃES 
 
 

PORTARIA Nº 231, DE 23 DE 
MARÇO DE 2020 
 
Dispõe sobre a manutenção da 
qualidade de segurado em 
decorrência da alteração do inciso I 
do art. 15 da Lei n° 8.213/91.  
 
O DIRETOR DE BENEFÍCIOS DO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS, no uso das atribuições 
que lhe confere o Decreto nº 9.746, de 
08 de abril de 2019, e considerando o 
constante dos autos do processo n° 
35014.031492/2020-62, resolve:  
 
Art. 1º Diante da alteração promovida 
no inciso I do art.15 da Lei n° 8.213/91, 
pela Lei n° 13.846 de 18/06/2019, que 
excluiu o benefício de auxílio-acidente 
do rol de benefícios que garante a 

manutenção da qualidade de segurado, 
sem limite de prazo, para quem está 
em gozo de benefício, fica estabelecido 
que:  
 
§ 1° O auxílio-acidente concedido, ou 
que tenha data da consolidação das 
lesões, até 17 de junho de 2019, 
véspera da publicação da Lei n° 
13.846/2019, deve ter o período de 
manutenção da qualidade de segurado 
de 12 meses iniciado em 18 de junho 
de 2019, nos termos do artigo 15, 
inciso II, da Lei 8.213/91, conforme 
entendimento descrito na Nota n° 
00011/2020/CCBEN/PFE-INSS.  
 
§ 2º O auxílio-acidente com fato 
gerador a partir de 18 de junho de 2019 
não será considerado para manutenção 
da qualidade de segurado.  
 
Art. 2º Aplica-se o disposto nesta 
portaria aos benefícios de auxílio-
suplementar.  
 
Art. 3º As regras de cômputo das 
remunerações no período básico de 
cálculo permanecem inalteradas.  
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a 
partir da data de sua publicação, 
devendo ser aplicada a todos 
requerimentos de benefício pendentes 
de análise. 
 
 ALESSANDRO ROOSEVELT SILVA 
RIBEIRO 
 

PORTARIA INSS Nº 450, DE 3 
DE ABRIL DE 2020 
DOU: 06/04/2020 
Dispõe sobre as alterações 
constantes na Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 de 
novembro de 2019, e na Medida 
Provisória nº 905, de 11 de novembro 
de 2019. 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
INSS, no uso das atribuições que lhe 
confere o Decreto nº 9.746, de 8 de 
abril de 2019, e tendo em vista o 
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contido no Processo Administrativo nº 
35014.032277/2019-45, resolve: 
 
Art. 1º Disciplinar as alterações 
constantes na Emenda Constitucional - 
EC nº 103, de 12 de novembro de 
2019, e na Medida Provisória - MP nº 
905, de 11 de novembro de 2019, 
quanto às regras de acesso 
das aposentadorias programáveis 
do regime geral de previdência social -
 RGPS, às regras de cálculo do valor 
dos benefícios e demais alterações, 
bem como fixar os parâmetros para 
desenvolvimento dos sistemas de 
benefício. 
 
CAPÍTULO I 
DAS REGRAS DE ACESSO ÀS 
APOSENTADORIAS PROGRAMÁVEIS 
Art. 2º Com a vigência da EC nº 103, 
de 2019, as aposentadorias por idade e 
por tempo de contribuição foram 
substituídas por uma única espécie, a 
aposentadoria programada, da qual 
derivam a aposentadoria especial e a 
aposentadoria programada do 
professor. 
 
Art. 3º As regras de transição 
referentes às aposentadorias por idade, 
por tempo de contribuição, especial e 
do professor incidem sobre os 
requerimentos efetuados por 
segurados filiados ao RGPS até o dia 
13 de novembro de 2019, respeitado o 
direito adquirido, independentemente 
da data de entrada do requerimento - 
DER. 
 
Art. 4º Ficam mantidas as concessões 
da aposentadoria por idade rural, agora 
denominada de aposentadoria do 
trabalhador rural e do garimpeiro, e as 
aposentadorias da pessoa com 
deficiência da Lei Complementar nº 
142, de 8 de maio de 2013, nas 
mesmas condições anteriormente 
previstas, inclusive quanto ao seu 
valor, observadas, no entanto, com 
novas regras quanto à formação do 
Período Básico de Cálculo - PBC. 
 
Art. 5º Fica mantida a carência 
disciplinada pela Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991, mantendo-se, assim, a 
exigência de 180 (cento e oitenta) 
contribuições mensais para as 
aposentadorias programáveis e de 12 
(doze) contribuições para a 
aposentadoria por incapacidade 
permanente previdenciária, 
antiga aposentadoria por 
invalidez previdenciária, classificada 
como não-programável. 
 
Parágrafo único. Para definição da 
carência, deve ser verificado o direito à 
aplicação da tabela progressiva 
prevista no art. 142 da Lei nº 8.213, de 
1991. 
 
Seção I 
Da Aposentadoria programada (art. 201 
da Constituição Federal) 
 
Art. 6º A aposentadoria programada é 
devida aos segurados filiados 
ao RGPS a partir de 13 de novembro 
de 2019, ou, se mais vantajosa, aos 
demais. 
 
Art. 7º São requisitos para concessão 
da aposentadoria programada, 
cumulativamente: 
I - 62 (sessenta e dois) anos de idade, 
se mulher, e 65 (sessenta e cinco) 
anos, se homem; 
II - 15 (quinze) anos de tempo de 
contribuição, se mulher, e 20 (vinte) 
anos, se homem; e 
III - 180 (cento e oitenta) meses de 
carência. 
 
Seção II 
Das Regras de Transição da 
aposentadoria por Idade e da 
aposentadoria por tempo de 
contribuição 
Subseção I 
Aposentadoria por idade (art. 18 da EC 
nº 103, de 2019) 
Art. 8º Para a concessão da 
aposentadoria por idade, conforme 
regra de transição fixada pela EC nº 
103, de 2019, exige-se, 
cumulativamente: 
I - 60 (sessenta) anos de idade da 
mulher e 65 (sessenta e cinco) do 
homem; 

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/tempo_contrib_aposent.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/direitoprevidenciario.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/direitoprevidenciario.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/aposent_invalidez_suspensao.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/aposent_invalidez_suspensao.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/direitoprevidenciario.htm
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II - 15 (quinze) anos de tempo de 
contribuição; e 
III - 180 (cento e oitenta) meses de 
carência. 
Parágrafo único. Para definição da 
carência, deve ser verificado o direito à 
aplicação da tabela progressiva 
prevista no art. 142 da Lei nº 8.213, de 
1991. 
Art. 9º A idade mínima exigida das 
mulheres será acrescida de 6 (seis) 
meses a cada ano, aplicando-se o 
primeiro acréscimo a partir de janeiro 
de 2020, até que se atinja 62 (sessenta 
e dois) anos, conforme Anexo II desta 
Portaria. 
 
Subseção II 
Aposentadoria por tempo de 
contribuição 
Art. 10. A aposentadoria por tempo de 
contribuição, ressalvado o direito 
adquirido, poderá ser concedida aos 
segurados filiados ao RGPS até 13 de 
novembro de 2019, mediante os 
requisitos fixados em quatro regras 
distintas de transição: 
I - aposentadoria por tempo de 
contribuição com pontuação, conforme 
art. 15 da EC nº 103, de 2019; 
II - aposentadoria por tempo de 
contribuição com idade mínima, 
conforme art. 16 da EC nº 103, de 
2019; 
III - aposentadoria por tempo de 
contribuição com período adicional de 
50% (cinquenta por cento), conforme 
art. 17 da EC nº 103, de 2019; e 
IV - aposentadoria por tempo de 
contribuição com idade mínima e 
período adicional de 100% (cem por 
cento), conforme art. 20 da EC nº 103, 
de 2019. 
 
Art. 11. A concessão de aposentadoria 
por tempo de contribuição com 
pontuação obedece ao somatório da 
idade do requerente com o tempo de 
contribuição, apurados na Data de 
Entrada do Requerimento - DER, 
sendo exigidos, cumulativamente: 
I - 30 (trinta) anos de tempo de 
contribuição da mulher e 35 (trinta e 
cinco) do homem; e 

II - 86 (oitenta e seis) pontos, se 
mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, 
se homem. 
Parágrafo único. A pontuação exigida 
será acrescida de um ponto a cada 
ano, aplicando-se o primeiro acréscimo 
a partir de janeiro de 2020, até que se 
atinjam 100 (cem) pontos para a 
mulher e 105 (cento e cinco) para o 
homem, conforme Anexo II desta 
Portaria. 
 
Art. 12. A concessão de aposentadoria 
por tempo de contribuição com idade 
mínima exige, cumulativamente: 
I - 30 (trinta) anos de tempo de 
contribuição da mulher e 35 (trinta e 
cinco) do homem; e 
II - 56 (cinquenta e seis) anos, se 
mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se 
homem. 
Parágrafo único. A idade mínima 
exigida será acrescida de 6 (seis) 
meses a cada ano, aplicando-se o 
primeiro acréscimo a partir de janeiro 
de 2020, até que se atinjam 62 
(sessenta e dois) anos para a mulher e 
65 (sessenta e cinco) para o homem, 
vide Anexo II desta Portaria. 
 
Art. 13. A concessão de aposentadoria 
por tempo de contribuição com período 
adicional exige, cumulativamente: 
I - mais de 28 (vinte e oito) anos de 
tempo de contribuição, para a mulher, e 
33 (trinta e três) anos, para o homem, 
apurados até 13 de novembro de 2019; 
e 
II - 30 (trinta) anos de tempo de 
contribuição, se mulher, e 35 (trinta e 
cinco) anos, se homem, acrescidos do 
período adicional. 
Parágrafo único. O período adicional 
corresponde a 50% (cinquenta por 
cento) do tempo de contribuição que 
faltava ao requerente para atingir os 30 
(trinta) anos de tempo de contribuição, 
se mulher, ou os 35 (trinta e cinco), se 
homem, em 13 de novembro de 2019. 
 
Art. 14. A concessão de aposentadoria 
por tempo de contribuição com idade 
mínima e período adicional exige, 
cumulativamente: 
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I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, 
se mulher, e 60 (sessenta) anos, se 
homem; e 
II - 30 (trinta) anos de tempo de 
contribuição, se mulher, e 35 (trinta e 
cinco) anos, se homem, acrescidos do 
período adicional. 
Parágrafo único. O período adicional 
corresponde a 100% (cem por cento) 
do tempo de contribuição que faltava 
ao requerente para atingir os 30 (trinta) 
anos de tempo de contribuição, se 
mulher, ou os 35 (trinta e cinco), se 
homem, em 13 de novembro de 2019. 
 
Seção III 
Da Aposentadoria Especial (art. 19 da 
EC nº 103, de 2019) 
 
Art. 15. A aposentadoria programada 
especial é devida aos segurados 
filiados ao RGPS a partir de 13 de 
novembro de 2019, ou, se mais 
vantajosa, aos demais. 
 
Art. 16. A concessão da aposentadoria 
programada especial exige idade 
mínima, igual para ambos os sexos, e o 
tempo mínimo de contribuição com 
exposição a agente nocivo durante, no 
mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 
(vinte e cinco) anos, nos termos dos 
arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 1991, 
conforme os seguintes critérios: 
 
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de 
idade, quando se tratar de atividade 
especial de 15 (quinze) anos de efetiva 
exposição; 
II - 58 (cinquenta e oito) anos de idade, 
quando se tratar de atividade especial 
de 20 (vinte) anos de efetiva exposição; 
ou 
III - 60 (sessenta) anos de idade, 
quando se tratar de atividade especial 
de 25 (vinte e cinco) anos de efetiva 
exposição. 
 
Seção IV 
Da Regra de Transição da 
Aposentadoria Especial (art. 21 da EC 
nº 103, de 2019) 
 
Art. 17. Fará jus à aposentadoria 
especial o segurado filiado 

ao RGPS até 13 de novembro de 2019 
que, na soma resultante da idade e do 
tempo de contribuição, cotejada com o 
tempo de efetiva exposição a agente 
nocivo durante, no mínimo, 15 (quinze), 
20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, 
nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei nº 
8.213, de 1991, atingirem, 
respectivamente: 
I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 
(quinze) anos de efetiva exposição; 
II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 
(vinte) anos de efetiva exposição; ou 
III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 
(vinte e cinco) anos de efetiva 
exposição. 
 
Art. 18. Para obtenção da pontuação 
será considerado todo o tempo de 
contribuição, inclusive aquele não 
exercido em efetiva exposição a 
agentes nocivos. 
 
Art. 19. A conversão do tempo especial 
em comum é permitida apenas para 
períodos trabalhados até 13 de 
novembro de 2019, vedada a 
conversão de períodos laborados após 
esta data, conforme § 3º do art. 10 e § 
2º do art. 25, ambos da EC nº 103, de 
2019. 
 
Seção V 
Da Aposentadoria Programada do 
Professor (art. 201 da Constituição 
Federal) 
Art. 20. A aposentadoria programada 
do professor é devida aos segurados 
filiados ao RGPS a partir de 13 de 
novembro de 2019, ou, se mais 
vantajosa, aos demais, exigidos, 
cumulativamente: 
I - 25 (vinte e cinco) anos, para ambos 
os sexos, de efetivo e exclusivo 
exercício nas funções de magistério na 
educação infantil e nos ensinos 
fundamental e médio; e 
II - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, 
se mulher, e 60 (sessenta) anos de 
idade, se homem. 
 
Seção VI 
Das regras de transição da 
aposentadoria por tempo de 
contribuição do professor 
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Art. 21. A aposentadoria por tempo de 
contribuição do professor, ressalvado o 
direito adquirido, poderá ser concedida 
aos segurados filiados ao RGPS até 13 
de novembro de 2019, mediante os 
requisitos fixados em três regras 
distintas de transição: 
I - aposentadoria por tempo de 
contribuição de professor com 
pontuação, conforme art. 15 da EC nº 
103, de 2019; 
II - aposentadoria por tempo de 
contribuição de professor com idade 
mínima, conforme art. 16 da EC nº 103, 
de 2019; ou 
III - aposentadoria por tempo de 
contribuição de professor com idade 
mínima e período adicional de 100% 
(cem por cento), conforme art. 20 da 
EC nº 103, de 2019. 
 
Art. 22. A aposentadoria por tempo de 
contribuição de professor com 
pontuação é devida quando atingidos 
81 (oitenta e um) pontos para a mulher, 
e 91 (noventa e um) pontos para o 
homem, aferidos pelo somatório da 
idade do requerente com o tempo de 
contribuição de professor. 
§ 1º Para a concessão do benefício de 
que trata o caput, é exigido tempo 
mínimo de contribuição em efetivo 
exercício nas funções de magistério na 
educação infantil e nos ensinos 
fundamental e médio de 25 (vinte e 
cinco) anos de contribuição, se mulher, 
e 30 (trinta) anos, se homem. 
§ 2º A pontuação de que trata o caput 
será acrescida de um ponto a cada 
ano, aplicando-se o primeiro acréscimo 
a partir de janeiro de 2020, até que se 
atinjam 92 (noventa e dois) pontos, se 
mulher, e 100 (cem) pontos, se 
homem, conforme Anexo II desta 
Portaria. 
 
Art. 23. A aposentadoria por tempo de 
contribuição de professor com idade 
mínima é devida quando atingidos, 
cumulativamente: 
I - 25 (vinte e cinco) anos de 
contribuição, se mulher, e 30 (trinta) 
anos de contribuição, se homem, em 
efetivo exercício das funções de 

magistério na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio; e 
II - 51 (cinquenta e um) anos de idade, 
se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos 
de idade, se homem. 
 
Parágrafo único. A idade mínima 
exigida será acrescida de 6 (seis) 
meses a cada ano, aplicando-se o 
primeiro acréscimo a partir de janeiro 
de 2020, até que se atinjam 57 
(cinquenta e sete) anos, se mulher, e 
60 (sessenta) anos, se homem, 
conforme Anexo II desta Portaria. 
 
Art. 24. A aposentadoria por tempo de 
contribuição de professor com idade 
mínima e período adicional é devida 
quando atingidos, cumulativamente: 
I - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, 
se mulher, e 55 (cinquenta), se homem; 
II - 25 (vinte e cinco) anos de 
contribuição, se mulher, e 30 (trinta) 
anos de contribuição, se homem, em 
efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio, 
acrescidos do período adicional; e 
III - período adicional corresponde a 
100% (cem por cento) do tempo de 
atividade em funções de magistério na 
educação infantil e nos ensinos 
fundamental e médio que faltava ao 
requerente para atingir os 25 (vinte e 
cinco) anos de contribuição, se mulher, 
ou 30 (trinta), se homem, em 13 de 
novembro de 2019. 
 
Seção VII 
Da aposentadoria do Trabalhador Rural 
e do Garimpeiro (art. 201 da 
Constituição Federal) 
Art. 25. O garimpeiro que trabalha em 
regime de economia familiar terá 
acesso ao benefício de aposentadoria 
por idade com redução do requisito 
etário, sem alterações para os demais 
trabalhadores rurais, nos termos do 
inciso II do § 7º do art. 201 da 
Constituição Federal. 
 
Art. 26. A partir de 13 de novembro de 
2019, o trabalhador rural ou o 
garimpeiro que trabalha em regime de 
economia familiar e que não satisfaçam 
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aos requisitos fixados pelo art. 143 da 
Lei nº 8.213, de 1991, poderão 
computar os períodos de contribuição 
sob outras categorias de segurado 
fazendo jus ao benefício, na forma 
híbrida, a partir do implemento dos 
requisitos para a aposentadoria 
programada. 
 
CAPÍTULO II 
DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
Art. 27. Somente será computada 
como tempo de contribuição a 
competência cujo recolhimento seja 
igual ou superior à contribuição mínima 
mensal exigida para sua categoria. 
Parágrafo único. Para o empregado, 
o empregado doméstico e o 
trabalhador avulso, a previsão do caput 
aplica-se aos períodos contributivos a 
partir de novembro de 2019. 
 
Art. 28. A competência cujo 
recolhimento seja inferior à contribuição 
mínima mensal não será computada 
para nenhum fim, ou seja, para o 
cálculo do valor do benefício, para a 
carência, para a manutenção da 
qualidade de segurado, além do tempo 
de contribuição. 
 
Art. 29. O tempo de contribuição, até 
13 de novembro de 2019, será contado 
de data a data, desde o início da 
atividade até a data do desligamento. 
 
Art. 30. Para os períodos posteriores à 
EC nº 103, de 2019, as competências 
em que o salário de 
contribuição mensal tenha sido igual ou 
superior ao limite mínimo serão 
computadas integralmente como tempo 
de contribuição, independentemente do 
número de dias trabalhados, ou seja, 
os períodos serão computados por 
mês, independente do início ou fim da 
atividade ocorrido dentro da 
competência. 
 
Seção I 
Do empregado doméstico 
Art. 31. Os recolhimentos 
do empregado doméstico, até a 
competência de setembro de 2015, 
efetuados em época própria, serão 

reconhecidos automaticamente, 
observado o art. 34, sendo dispensada 
a comprovação do exercício da 
atividade, independentemente da 
categoria do segurado na DER. 
Parágrafo único. Os períodos de 
atividade como empregado doméstico 
informados por meio do eSocial são 
validados mediante informações 
constantes desse Sistema, conforme 
orientação vigente. 
 
Seção II 
Do Serviço Militar 
Art. 32. Será computado como tempo 
de contribuição o tempo de serviço 
militar obrigatório, voluntário e o 
alternativo exercido até 13 de 
novembro de 2019, salvo se já contado 
para inatividade remunerada nas 
Forças Armadas ou auxiliares, ou para 
aposentadoria no serviço público 
federal, estadual, do Distrito Federal ou 
municipal, ainda que anterior à filiação 
ao RGPS. 
Parágrafo único. Ficam mantidas as 
formas de comprovação dos períodos 
exercidos em serviço militar até 13 de 
novembro de 2019. 
 
Art. 33. Para fins de comprovação do 
tempo de serviço militar, posterior a 14 
de novembro de 2019, será exigida, 
exclusivamente, Certidão de Tempo de 
Contribuição, e será submetido aos 
procedimentos incidentes sobre a 
contagem recíproca. 
 
CAPÍTULO III 
DO CÁLCULO DO VALOR DO 
BENEFÍCIO 
Art. 34. Excetuada previsão expressa, 
o cálculo do valor do benefício será 
processado mediante fixação do PBC, 
do Salário de Benefício - SB e da 
Renda Mensal Inicial - RMI. 
 
Seção I 
Do Período Básico de Cálculo e do 
Salário-de-benefício 
 
Art. 35. Nos termos do art. 26 da EC nº 
103, de 2019, o PBC é composto por 
100% (cem por cento) dos salários de 
contribuição a partir de julho de 1994 
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ou desde o início das contribuições, se 
posterior a esta competência, 
observado o disposto no art. 27. 
Art. 36. O SB é a média aritmética dos 
valores de contribuições do PBC e será 
limitado ao valor máximo do salário de 
contribuição do RGPS, conforme § 1º 
do art. 26 da EC nº 103, de 2019. 
 
Art. 37. Na apuração do SB das 
aposentadorias programáveis poderão 
ser excluídas quaisquer contribuições 
que resultem em redução do valor do 
benefício, desde que mantida a 
quantidade de contribuições 
equivalentes ao período de carência e 
observado o tempo mínimo de 
contribuição exigidos. 
Parágrafo único. É vedada a utilização 
das contribuições excluídas na forma 
do caput para qualquer finalidade, 
inclusive para acréscimo do percentual 
da renda mensal, para o somatório de 
pontos das aposentadorias por tempo 
de contribuição e especial ou para 
atingir o período adicional exigido para 
as aposentadorias por tempo de 
contribuição, bem como para 
averbação em outro regime 
previdenciário ou para a obtenção dos 
proventos de inatividade de que tratam 
os arts. 42 e 142 da Constituição 
Federal, por força do § 6º do art. 26 da 
EC nº 103, de 2019. 
 
Art. 38. A fixação da RMI decorre do 
SB, conforme as regras estabelecidas 
para cada espécie, exceto para a 
pensão por morte, o auxílio-reclusão e 
o salário-maternidade, aos quais não 
se aplica o SB. 
 
Seção II 
Da Renda Mensal Inicial e do Cálculo 
do Valor dos Benefícios por Espécie 
Subseção I 
Auxílio por incapacidade temporária 
Art. 39. Conforme art. 26 da EC nº 103, 
de 2019, o auxílio-doença passa a ser 
chamado auxílio por incapacidade 
temporária e poderá ser concedido nas 
modalidades previdenciária e 
acidentária, observado, quanto ao 
cálculo do valor do benefício, o 
disposto no art. 35. 

Subseção II 
Aposentadoria por incapacidade 
permanente 
Art. 40. A aposentadoria por 
invalidez passa a ser chamada 
aposentadoria por incapacidade 
permanente e poderá ser concedida 
nas modalidades previdenciária e 
acidentária. 
 
Art. 41. Para a aposentadoria por 
incapacidade permanente 
previdenciária, a RMI será de 60% 
(sessenta por cento) do SB, acrescidos 
de 2% (dois por cento) para cada ano 
de contribuição que exceder 15 
(quinze) anos de contribuição, no caso 
da mulher, e 20 (vinte), no caso do 
homem, nos termos do art. 26 da EC nº 
103, de 2019. 
 
Art. 42. Para a aposentadoria por 
incapacidade permanente acidentária, 
a RMI será 100% (cem por cento) do 
SB. 
 
Subseção III 
Auxílio-acidente 
Art. 43. A RMI do auxílio-acidente, cuja 
consolidação das lesões decorrentes 
de acidente tenha ocorrida a partir de 
12 de novembro de 2019, data da 
publicação da Medida Provisória nº 
905, corresponderá a 50% (cinquenta 
por cento) da RMI da aposentadoria 
por incapacidade permanente a que 
teria direito o segurado, conforme art. 
86 da Lei nº 8.213, de 1991. 
 
Art. 44. O auxílio-acidente decorrente 
de qualquer natureza terá a RMI 
vinculada à aposentadoria por 
incapacidade permanente 
previdenciária. 
Art. 45. O auxílio-acidente decorrente 
de acidente de trabalho terá a RMI 
vinculada à aposentadoria por 
incapacidade permanente acidentária. 
Art. 46. As previsões dos arts. 52 e 54 
se aplicam inclusive aos benefícios 
precedidos de auxílio-doença, hipótese 
que haverá o recálculo do salário de 
benefício com base no valor 
da aposentadoria por incapacidade 
permanente. 
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Subseção IV 
Pensão por morte 
Art. 47. Na pensão por morte, o valor 
do benefício, com fato gerador a partir 
de 14 de novembro de 2019, será 
calculado na forma da aposentadoria 
por incapacidade permanente a que o 
segurado teria direito na data do óbito, 
aplicando sobre esse valor a regra de 
cotas para cada dependente, nos 
termos fixados pelo art. 23 da EC nº 
103, de 2019. 
 
Art. 48. Quando a pensão por morte for 
precedida de aposentadoria, o valor da 
pensão seguirá sendo a mesma do 
benefício precedido, aplicando a ela a 
regra de cotas. 
 
Art. 49. A regra de cotas estabelece 
que o valor do benefício da pensão por 
morte partirá de uma cota global de 
50% (cinquenta por cento) do valor 
apurado do benefício precedente ou do 
benefício de aposentadoria por 
incapacidade permanente a que faria 
jus o instituidor, equivalente a uma cota 
familiar, acrescida de 10% (dez por 
cento) por dependente, limitado o total 
a 100% (cem por cento). 
Parágrafo único. A regra do caput não 
se aplica à pensão por morte devida ao 
dependente inválido ou com deficiência 
intelectual, mental ou grave, hipótese 
em que o valor do benefício será de 
100% (cem por cento) do valor apurado 
do benefício precedente ou do 
benefício de aposentadoria por 
incapacidade permanente a que faria 
jus o instituidor, nos termos do inciso I 
do § 2º do art. 23 da EC nº 103, de 
2019. 
 
Art. 50. Cessada qualquer das cotas, 
esta não se reverte aos demais 
dependentes. 
§ 1º Quando a cota cessada for de 
dependente inválido ou com deficiência 
intelectual, mental ou grave, o valor do 
benefício deverá ser recalculado nos 
termos do art. 49, conforme fixado pelo 
§ 3º do art. 23 da EC nº 103, de 2019. 
§ 2º Quando o número de dependentes 
remanescentes for igual ou superior a 5 

(cinco), preserva-se o valor de 100% 
(cem por cento) da pensão por morte, 
conforme § 1º do art. 23 da EC nº 103, 
de 2019. 
§ 3º A não reversão das cotas aplica-se 
somente aos benefícios com fato 
gerador posterior à EC nº 103, de 2019, 
não atingindo os benefícios em 
manutenção, tampouco aos requeridos 
com fato gerador anterior. 
 
Subseção V 
Auxílio-reclusão 
Art. 51. O valor do auxílio-reclusão com 
fato gerador posterior à EC nº 103, de 
2019, sempre será de um salário 
mínimo, sendo apurado na forma do 
cálculo da pensão por morte, conforme 
§ 1º do art. 27 da EC nº 103, de 2019. 
Art. 52. O rateio do auxílio-reclusão 
entre mais de um dependente seguirá 
as mesmas regras do benefício de 
pensão por morte. 
Subseção VI 
salário-família 
Art. 53. O benefício de salário-família, 
a partir de 14 de novembro de 2019, 
passa a ter faixa única quanto ao valor 
da cota devida, não havendo alteração 
para enquadramento como segurado 
de baixa renda, conforme estabelecido 
pelo art. 27 da EC nº 103, de 2019. 
 
Subseção VII 
Aposentadorias programáveis 
Art. 54. A RMI das aposentadorias 
programáveis corresponderá a 60% 
(sessenta por cento) do SB, acrescido 
de 2% (dois por cento) para cada ano 
de contribuição que exceder o tempo 
de 15 (quinze) anos de contribuição 
para a mulher, e 20 (vinte) anos para o 
homem, conforme § 2º do art. 26 da EC 
nº 103, de 2019. 
Art. 55. Para a aposentadoria especial, 
ou sua regra de transição, quando 
exigidos 15 (quinze) anos de 
contribuição, o acréscimo de 2% (dois 
por cento) será aplicado a cada ano 
que exceder esse tempo, inclusive para 
o homem, conforme estabelecido pelo 
§ 5º do art. 26 da EC nº 103, de 2019. 
Art. 56. A aposentadoria por tempo de 
contribuição com período adicional de 
50% (cinquenta por cento) terá RMI 
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igual ao SB, que equivale a 100% da 
média, multiplicado pelo fator 
previdenciário, nos termos do parágrafo 
único do art. 17 da EC nº 103, de 2019. 
Art. 57. A aposentadoria por tempo de 
contribuição com idade e período 
adicional de 100% (cem por cento) terá 
RMI igual ao SB, que equivale a 100% 
(cem por cento) da média, na forma do 
inciso II do § 2º do art. 20 da EC nº 
103, de 2019. 
Art. 58. O valor da aposentadoria 
programada do professor com tempo 
de contribuição, idade e período 
adicional de 100% (cem por cento), 
corresponde a 100% (cem por cento) 
do SB, conforme inciso II do § 2º do art. 
20 da EC nº 103, de 2019. 
Seção III 
Acumulação do Valor da Pensão por 
Morte com Outros Benefícios (art. 24 
da EC nº 103, de 2019) 
Art. 59. A acumulação da pensão por 
morte com outro benefício do mesmo 
titular ensejará a redução do valor do 
benefício menos vantajoso nas 
seguintes hipóteses: 
I - pensão por morte mantida no RGPS, 
instituída por cônjuge ou companheiro, 
acumulada com pensão por morte 
mantida por outro regime de 
previdência social, também instituída 
por cônjuge ou companheiro, inclusive 
as decorrentes das atividades militares; 
e 
II - pensão por morte instituída por 
cônjuge ou companheiro, de qualquer 
regime de previdência social, inclusive 
as decorrentes das atividades militares, 
acumuladas com aposentadorias 
concedidas por qualquer regime de 
previdência social ou com proventos de 
inatividade decorrentes das atividades 
militares. 
Parágrafo único. As regras de 
acumulação previstas neste artigo é 
aplicável apenas: 
I - às pensões instituídas por cônjuge 
ou companheiro, ex-cônjuge e ex-
companheiro; e 
II - às hipóteses em que o fato gerador 
ou preenchimento dos requisitos de 
qualquer dos benefícios seja posterior 
a 14 de novembro de 2019, 

independentemente do início dos 
demais. 
Art. 60. Verificada uma das hipóteses 
do art. 59, conforme o § 2º do art. 24 da 
EC nº 103, de 2019, será mantido o 
valor integral do benefício mais 
vantajoso e, para os demais benefícios, 
é garantido o valor de um salário 
mínimo e, caso supere esse valor, será 
acrescido de: 
I - 60% (sessenta por cento) do valor 
que exceder 1 (um) salário mínimo, até 
o limite de 2 (dois) salários mínimos; 
II - 40% (quarenta por cento) do valor 
que exceder 2 (dois) salários mínimos, 
até o limite de 3 (três) salários 
mínimos; 
III - 20% (vinte por cento) do valor que 
exceder 3 (três) salários mínimos, até o 
limite de 4 (quatro) salários mínimos; e 
IV - 10% (dez por cento) do valor que 
exceder 4 (quatro) salários mínimos. 
Parágrafo único. Quando houver mais 
de um dependente no mesmo 
benefício, o valor da pensão por morte 
a ser considerado em caso de 
acumulação é o referente somente à 
cota parte a que o cônjuge ou 
companheiro, ex-cônjuge ou ex-
companheiro, faz jus. 
Art. 61. O titular poderá, a qualquer 
tempo, solicitar a revisão do benefício 
que sofreu redução, se houver 
alteração em algum dos benefícios, nos 
termos do § 3º do art. 24 da EC nº 103, 
de 2019. 
Art. 62. Para o atendimento à previsão 
inscrita no art. 12 da EC nº 103, de 
2019, até a criação de sistema 
integrado de dados relativos às 
remunerações, proventos e pensões 
dos segurados dos regimes de 
previdência geral e próprio, a 
comprovação do recebimento de 
benefício em regime de previdência 
diverso, bem como de seu valor, se 
fará por meio de autodeclaração 
firmada pelo requerente do benefício 
no RGPS, conforme Anexo I desta 
Portaria. 
Parágrafo único. A autodeclaração de 
que trata o caput poderá ser firmada no 
ato do requerimento, por meio dos 
canais remotos de atendimento, 

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/direitoprevidenciario.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/direitoprevidenciario.htm
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hipótese em que se dispensará a 
apresentação de documento físico. 
CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 63. Diante da complexidade das 
mudanças implementadas pela 
Emenda Constitucional, as adequações 
dos sistemas corporativos de 
reconhecimento de direitos ocorre de 
forma gradativa e as demais alterações 
não alcançadas por esta Portaria serão 
objeto de novos atos normativos. 
Art. 64. Os Anexos a esta Portaria 
serão publicados em Boletim de 
Serviço e no sítio do INSS. 
Art. 65. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 
LEONARDO JOSÉ ROLIM 
GUIMARÃES 
 

PORTARIA CONJUNTA Nº 
9.381, DE 6 DE ABRIL DE 2020 
 
Disciplina a antecipação de um 
salário mínimo mensal ao requerente 
de auxílio-doença ao Instituto 
Nacional do Seguro Social, de que 
trata o art. 4º da Lei nº 13.982, de 2 de 
abril de 2020, e os requisitos e forma 
de análise do atestado médico 
apresentado para instruir o 
requerimento.  
 
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE 
PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E O 
PRESIDENTE DO INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
INSS, no uso das atribuições que lhes 
conferem o Decreto nº 9.745, de 08 de 
abril de 2019 e o Decreto nº 9.746, de 8 
de abril de 2019, e o disposto no art. 4º 
da Lei nº 13.892, de 02 de abril de 
2020, resolvem: 
 
Art. 1º Esta Portaria disciplina a 
antecipação de um salário mínimo 
mensal ao requerente de auxílio-
doença ao Instituto Nacional do Seguro 
Social, de que trata o art. 4º da Lei nº 
13.982, de 2 de abril de 2020, e os 
requisitos e forma de análise do 
atestado médico apresentado para 
instruir o requerimento. 

 
Art. 2º Enquanto perdurar o regime de 
plantão reduzido de atendimento nas 
Agências da Previdência Social, nos 
termos da Portaria Conjunta 
SEPRT/INSS n° 8.024, de 19 de março 
de 2020, os requerimentos de auxílio-
doença poderão ser instruídos com 
atestado médico. 
§ 1º O atestado médico deve ser 
anexado ao requerimento por meio do 
site ou aplicativo "Meu INSS", mediante 
declaração de responsabilidade pelo 
documento apresentado, e deve 
observar, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 
I - estar legível e sem rasuras; 
II - conter a assinatura do profissional 
emitente e carimbo de identificação, 
com registro do Conselho de Classe; 
III - conter as informações sobre a 
doença ou CID; e 
IV - conter o prazo estimado de 
repouso necessário. 
 
§ 2º Os atestados serão submetidos a 
análise preliminar, na forma definida 
em atos da 
Subsecretaria de Perícia Médica 
Federal da Secretaria de Previdência e 
do Instituto Nacional do Seguro Social. 
 
§ 3º A emissão ou a apresentação de 
atestado falso ou que contenha 
informação falsa 
configura crime de falsidade 
documental e sujeitará os responsáveis 
às sanções penais e ao ressarcimento 
dos valores indevidamente recebidos. 
Art. 3º Observados os demais 
requisitos necessários para a 
concessão do auxílio-doença, inclusive 
a carência, quando exigida, a 
antecipação de um salário mínimo 
mensal ao requerente, de que trata o 
art. 4º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 
2020, será devida a partir da data de 
início do benefício, determinada nos 
termos do art. 60 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, e terá duração 
máxima de três meses. 
 
Parágrafo único. Reconhecido em 
definitivo o direito do segurado ao 
auxílio-doença, seu valor será devido a 
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partir da data de início do benefício, 
deduzindo-se as antecipações pagas 
na forma do caput. 
 
Art. 4º Observado o prazo máximo 
previsto no art. 3º, o beneficiário poderá 
requerer a 
prorrogação da antecipação do auxílio-
doença, com base no prazo de 
afastamento da atividade informado no 
atestado médico anterior ou mediante 
apresentação de novo atestado 
médico. 
 
Art. 5º O beneficiário será submetido à 
realização de perícia pela Perícia 
Médica Federal, após o término do 
regime de plantão reduzido de 
atendimento nas Agências da 
Previdência Social: 
I - quando o período de afastamento da 
atividade, incluídos os pedidos de 
prorrogação, 
ultrapassar o prazo máximo de três 
meses, de que trata o art. 3º; 
II - para fins de conversão da 
antecipação em concessão definitiva 
do auxílio-doença; 
III - quando não for possível conceder a 
antecipação do auxílio-doença com 
base no atestado médico por falta de 
cumprimento dos requisitos exigidos. 
Parágrafo único. Ato conjunto do 
Instituto Nacional do Seguro Social e 
da Subsecretaria da Perícia Médica 
Federal da Secretaria de Previdência 
definirá as situações em que a 
realização da perícia médica referida 
no caput será dispensada. 
 
Art. 6º Esta Portaria Conjunta entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 
BRUNO BIANCO LEAL 
Secretário Especial de Previdência e 
Trabalho 
LEONARDO JOSÉ ROLIM 
GUIMARÃES 
Presidente do Instituto Nacional do 
Seguro Social 
 

PORTARIA Nº 10.486, DE 22 DE 
ABRIL DE 2020 

Edita normas relativas ao 
processamento e pagamento do 
Benefício Emergencial de que trata a 
Medida Provisória nº 936, de 1º de abril 
de 2020. (Processo nº 
19964.103985/2020-16). 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE 
PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso 
das atribuições que lhe foram 
conferidas pelo inciso I do art. 71 do 
Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de 
abril de 2019, e considerando a Medida 
Provisória nº 936, de 1° de abril de 
2020, resolve 

Art. 1º Esta portaria dispõe sobre os 
critérios e procedimentos relativos 
ao recebimento de informações, 
concessão e pagamento do 
Benefício Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda 
(BEm), nos termos da Medida 
Provisória nº 936, de 1º de abril de 
2020, durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020. 

Capítulo I 

Das Hipóteses de Concessão do BEm 

Art. 2º O BEm é direito pessoal e 
intransferível e será pago aos 
empregados que, durante o estado de 
calamidade pública, pactuarem com os 
empregadores a: 

I - redução proporcional de jornada de 
trabalho e de salário, por até 90 dias; 
ou 

II - suspensão temporária do contrato 
de trabalho, por até 60 dias. 

Parágrafo único. O BEm será devido ao 
empregado independentemente do: 

I - cumprimento de qualquer período 
aquisitivo; 

II - tempo de vínculo empregatício; e 
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III - número de salários recebidos. 

Art. 3º Cada vínculo empregatício com 
redução proporcional de jornada e de 
salário ou suspenso temporariamente 
dará direito à concessão de um BEm, 
observadas as regras para o vínculo na 
modalidade de contrato intermitente, 
nos termos do disposto no § 3º do art. 
443 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, 
elencadas no art. 7º desta minuta. 

Art. 4º O BEm não será devido ao 
empregado com redução proporcional 
de jornada e de salário ou suspensão 
do contrato de trabalho que: 

I - também esteja ocupando cargo ou 
emprego público, cargo em comissão 
de livre nomeação e exoneração ou 
seja titular de mandato eletivo; 

II - tiver o contrato de trabalho 
celebrado após a data de entrada em 
vigor da Medida Provisória 936, de 
2020; 

III - estiver em gozo de: 

a) benefício de prestação continuada 
do Regime Geral de Previdência Social 
ou dos Regimes Próprios de 
Previdência Social, ressalvados os 
benefícios de pensão por morte e 
auxílio acidente. 

b) seguro-desemprego, em qualquer de 
suas modalidades; ou 

c) bolsa de qualificação profissional de 
que trata o art. 2º-A da Lei n° 7.998, de 
1990. 

§ 1º. Considera-se contrato de trabalho 
celebrado, para fins de aplicação do 
disposto no inciso II do caput, o 
contrato de trabalho iniciado até 1° de 
abril de 2020 e informado no e-social 
até 2 de abril de 2020. 

§ 2º É vedada a celebração de acordo 
individual para redução proporcional de 

jornada de trabalho e de salário ou 
para suspensão temporária do contrato 
de trabalho com empregado que se 
enquadre em alguma das vedações à 
percepção do BEm previstas neste 
artigo. 

§ 3º O BEm não será devido caso 
verificada a manutenção do mesmo 
nível de exigência de produtividade ou 
de efetivo desempenho do trabalho 
existente durante a prestação de 
serviço em período anterior à redução 
proporcional de jornada de trabalho e 
de salário para os seguintes 
trabalhadores: 

I - os empregados não sujeitos a 
controle de jornada; e 

II - os empregados que percebam 
remuneração variável. 

Capítulo II 

Do Cálculo do BEm 

Art. 5º O BEm terá como valor base o 
valor do benefício de Seguro 
Desemprego a que o empregado teria 
direito, calculado nos termos do art. 5º 
da lei nº 7.998/90, observando o 
seguinte: 

I - para média de salários com valor de 
até R$ 1.599,61, multiplica-se a média 
de salários por 0,8, observado como 
valor mínimo o valor do salário mínimo 
nacional; 

II - para média de salários com valor de 
R$ 1.599,62 até R$ 2.666,29, 
multiplica-se a média de salários que 
exceder a R$ 1.599,61 por 0,5, e soma-
se o resultado ao valor de R$ 1.279,69; 
e 

III - para média de salários com valor 
superior a R$ 2.666,29, o valor base é 
de R$ 1.813,03. 

§ 1º A média de salários será apurada 
considerando os últimos 3 (três) meses 
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anteriores ao mês da celebração do 
acordo. 

§ 2º O salário utilizado para o cálculo 
da média aritmética de que trata o 
caput refere-se ao salário de 
contribuição estabelecido no inciso I do 
art. 28 da Lei 8.212, de 24 de julho de 
1991, informados no Cadastro Nacional 
de Informações Sociais - CNIS. 

§ 3º Se, excepcionalmente, o salário de 
contribuição de que trata o § 1º deste 
artigo não constar na base CNIS após 
o prazo previsto para o empregador 
prestar a informação, o mês sem 
informação será desconsiderado. 

§ 4º O salário será calculado com base 
no mês completo de trabalho, mesmo 
que o trabalhador não tenha trabalhado 
integralmente em qualquer dos três 
últimos meses. 

§ 5º Não será computada na média de 
salários a competência em que houver 
redução proporcional de jornada e de 
salários. 

§ 6º Para o trabalhador que esteve em 
gozo de auxílio-doença ou foi 
convocado para prestação do serviço 
militar, bem assim na hipótese de não 
ter percebido os (três) últimos salários, 
o valor base será apurado com a média 
dos 2 (dois) últimos ou, ainda, no valor 
do último salário. 

§ 7º Na ausência de informações no 
CNIS sobre os últimos três meses do 
salário, o valor base será o valor do 
salário mínimo nacional. 

§ 8º O empregador é responsável pelo 
pagamento de eventual diferença entre 
o valor pago pela União e o 
efetivamente devido ao empregado, 
quando a diferença decorrer de 
ausência ou erro nas informações 
prestadas pelo empregador que 
constituem as bases do CNIS. 

Art. 6º O valor do BEm corresponderá 
a: 

I - 100% do valor base previsto no 
artigo 5o, no caso da suspensão do 
contrato de trabalho de empregado de 
empregador com faturamento de até 
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais); 

II - 70% do valor base previsto no artigo 
5o, no caso de: 

a) suspensão do contrato de trabalho 
de empregado de empregador com 
faturamento superior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais); ou 

b) para redução proporcional de 
jornada e de salário igual ou superior à 
70%; 

III - 50% do valor base previsto no 
artigo 5o, no caso de redução 
proporcional de jornada e de salário 
igual ou superior à 50% e inferior à 
70%; ou 

IV - 25% do valor base previsto no 
artigo 5o, no caso de redução 
proporcional de jornada e de salário 
igual ou superior à 25% e inferior à 
50%. 

Parágrafo único. Nos casos em que o 
cálculo do BEm resultar em valores 
decimais, o valor a ser pago deverá ser 
arredondado para a unidade inteira 
imediatamente superior. 

Art. 7º O empregado com contrato de 
trabalho intermitente, nos termos do § 
3º do artigo 443 do Decreto-lei nº 
5.452, de 1943, fará jus ao BEm no 
valor de três parcelas mensais de R$ 
600,00, na forma do art. 18 da Medida 
Provisória nº 936, de 2020. 

§ 1º A existência de mais de um 
contrato de trabalho nos termos do 
disposto no § 3º do art. 443 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943, não gerará direito à concessão 
de mais de um BEm mensal. 
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§ 2º Será considerado apto a receber o 
BEm o empregado com contrato de 
trabalho intermitente celebrado até 1º 
de abril de 2020, independentemente 
de: 

I - se encontrar em período de 
inatividade, nos termos do § 5° do art. 
452-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1943, ou possuir 
remunerações no CNIS, no período 
anterior a 1° de abril de 2020; ou 

II - ter o contrato de trabalho 
intermitente rescindido após 1° de abril 
de 2020. 

§ 3° Para os fins de aplicação do § 2º, 
será considerado empregado com 
contrato de trabalho intermitente aquele 
cujo contrato de trabalho tenha sido 
informado pelo empregador até 2 de 
abril de 2020 e esteja identificado na 
base de dados do CNIS. 

Art. 8º O BEm não será acumulável 
com o auxílio emergencial previsto no 
artigo 2° da Lei n°13.982, de 2 de abril 
de 2020. 

Capítulo III 

Do Processo Administrativo 

Seção I 

Da informação dos acordos 

Art. 9º Para a habilitação do 
empregado ao recebimento do BEm, o 
empregador informará ao Ministério da 
Economia a realização de acordo de 
redução de jornada de trabalho e de 
salário ou da suspensão temporária de 
contrato de trabalho com o empregado, 
no prazo de dez dias, contados a partir 
da data da celebração do acordo. 

§ 1º Deverão constar da informação 
dos acordos pelo empregador ao 
Ministério da Economia as seguintes 
informações: 

I - número de Inscrição do empregador 
(CNPJ, CEI ou CNO); 

II - data de admissão do empregado; 

III - número de inscrição no CPF do 
empregado; 

IV - número de inscrição no 
PIS/PASEP do empregado; 

V - nome do empregado; 

VI - nome da mãe do empregado; 

VII - data de nascimento do 
empregado; 

VIII - salários dos últimos três meses; 

IX - tipo de acordo firmado: suspensão 
temporária do contrato, redução 
proporcional da jornada e do salário ou 
a combinação de ambos; 

X - data do início e duração de cada 
período acordado de redução ou 
suspensão; 

XI - percentual de redução da jornada 
para cada período do acordo, se o tipo 
de adesão for redução de jornada; 

XII - caso o empregado possua conta 
bancária, os dados necessários para 
pagamento: número do banco, número 
da agência, número da conta corrente 
e tipo da conta; e 

XIII - tratando-se de pessoa jurídica, se 
o faturamento é superior a R$ 
4.800.000 (quatro milhões e oitocentos 
mil reais). 

§ 2º A informação do acordo para 
recebimento do BEm deverá ser 
realizada pelo empregador 
exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço 
https://servicos.mte.gov.br/bem. 

§ 3º O empregador doméstico e 
empregador pessoa física serão 
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direcionados para o portal "gov.br" 
para: 

I - providenciar sua senha de acesso, 
conforme os procedimentos do portal; 

II - informar individualmente cada 
acordo; e 

III - após a informação do acordo, 
acompanhar o resultado do 
processamento das informações 
remetidas e o resultado do pedido de 
concessão do BEm. 

§ 4º O empregador pessoa jurídica será 
direcionado para o portal "empregador 
web", atendendo aos requisitos de 
habilitação do ambiente, para: 

I - informar individualmente, ou por 
meio de arquivos no formato "csv", os 
acordos celebrados; e 

II - após a informação do acordo, 
acompanhar o resultado do 
processamento das informações 
remetidas e o resultado do pedido de 
concessão do BEm. 

§ 5º Para informar ao Ministério da 
Economia a realização dos acordos, o 
empregador poderá enviar arquivos 
contendo as informações solicitadas no 
§ 1º, conforme leiaute padronizado 
disponível no endereço eletrônico 
"http://servicos.mte.gov.br/bem/". 

§ 6º O fornecimento da conta bancária 
do empregado pelo empregador, 
prevista no inciso XII do § 1o, deverá 
ser precedido de expressa autorização 
do empregado. 

§ 7º Se não for concedida a 
autorização prevista no § 6o, o BEm 
será creditado na forma do artigo 18. 

§ 8º O prazo de dez dias para 
comunicação do acordo previsto no 
caput será contado a partir da data da 
publicação desta portaria para os 
acordos realizados antes da sua 
vigência. 

Seção II 

Da informação de alteração do acordo 

Art. 10 Empregador e empregado 
poderão alterar a qualquer tempo os 
termos do acordo pactuado informado 
ao Ministério da Economia. 

§ 1º O empregador deverá informar os 
dados do acordo alterado, na forma 
prevista no artigo 9o, em até 2 (dois) 
dias corridos, contados da nova 
pactuação. 

§ 2º As informações prestadas dentro 
do intervalo de até 10 (dez) dias 
anteriores às datas de pagamento 
previstas na forma do §5º não serão 
processadas na parcela do mês 
corrente, tendo seus efeitos aplicados 
na parcela do mês subsequente. 

§ 3º A ausência de comunicação pelo 
empregador no prazo previsto no §1º: 

I - acarretará na sua responsabilização 
pela devolução à União dos valores 
recebidos a maior pelo empregado; ou 

II - implicará no dever de pagar ao 
empregado a diferença entre o BEm 
pago e o devido por força da mudança 
do acordo. 

§ 4º Respeitados os prazos de 
comunicação previstos nos §§ 1º e 2º, 
a alteração produzirá efeito: 

I - no primeiro pagamento mensal, caso 
realizada nos 20 primeiros dias de 
vigência da redução ou suspensão; 

II - no segundo pagamento mensal, 
caso realizada após o 20oaté o 50odia 
de vigência da redução ou suspensão; 

III - no terceiro pagamento mensal, 
caso realizada após o 50º até o 80º dia 
de vigência da redução ou suspensão; 
ou 

IV- no pagamento final para ajuste, 
caso realizado após o 80º dia. 
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§ 5º A primeira parcela será liberada 30 
(trinta) dias após a data do início da 
redução ou suspensão, na hipótese da 
informação ser prestada no prazo de 
dez dias da celebração do acordo, ou a 
partir da informação do empregador, se 
a comunicação for efetivada após o 
prazo de dez dias da celebração do 
acordo, e as demais parcelas serão 
creditadas a cada intervalo de 30 
(trinta) dias, contados da emissão da 
parcela anterior. 

Seção III 

Da análise, da concessão e da 
notificação 

Art. 11. Informado o acordo, os dados 
enviados serão analisados e o 
pagamento do BEm: 

I - será deferido, se todas as 
informações estirem corretas e as 
condições de elegibilidade forem 
atingidas; 

II - aguardará o cumprimento das 
exigências solicitadas, se alguma 
informação estiver faltando ou estiver 
incorreta ou em desconformidade com 
as bases de dados do Poder Executivo; 
ou 

III - será indeferido, na hipótese de não 
preenchimento dos requisitos previstos 
nesta Portaria. 

Parágrafo Único. O empregado poderá 
acompanhar o andamento do processo 
de concessão do BEm pelo portal 
Gov.br e também pelo aplicativo da 
Carteira Digital do Trabalho, conforme 
ato da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia. 

Art. 12. O empregador será notificado 
da exigência de regularização das 
informações, no prazo de 5 (cinco) dias 
corridos, conforme ato da Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia. 

§ 1° Quando a exigência envolver 
dados não declarados ou declarados 
incorretamente, a concessão do BEm e 
os prazos de pagamento ficarão 
condicionados à retificação das 
informações. 

§ 2oA retificação prevista no § 1° 
deverá conter todas as informações 
previstas no § 1° do art. 9o. 

§ 3° Caso o empregador cumpra as 
exigências no prazo de 5 (cinco) dias 
corridos, contados da data da 
notificação, será mantida como data de 
início da vigência aquela constante da 
informação do acordo, sendo a parcela 
do BEm incluída próximo lote de 
pagamento posterior à decisão. 

§ 4º O não atendimento da exigência 
de regularização das informações no 
prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados da data da notificação, 
implicará no arquivamento da 
informação. 

Seção IV 

Do recurso administrativo 

Art. 13. Na hipótese de indeferimento 
do BEm ou de seu arquivamento por 
não atendimento de exigências de 
regularização das informações, o 
empregador será notificado dos 
motivos da decisão e poderá interpor 
recurso no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, conforme ato da Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia. 

§ 1° O prazo para julgamento do 
recurso de que trata o caput é de até 
15 (quinze) dias corridos, contados da 
data da interposição. 

§ 2º Julgado procedente o recurso, a 
data de início do benefício será 
mantida na data da informação do 
acordo, e a primeira parcela do BEm 
será incluída no próximo lote de 
pagamento posterior à decisão. 
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§ 3º O resultado do recurso será 
comunicado conforme ato da 
Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia. 

Seção V 

Da responsabilidade do empregador 
pela informação de acordo irregular 

Art. 14. Na hipótese de indeferimento 
do BEm ou de seu arquivamento por 
não atendimento de exigências de 
regularização das informações, o 
empregador ficará responsável pelo 
pagamento da remuneração no valor 
anterior à redução proporcional da 
jornada de trabalho e de salário ou à 
suspensão temporária do contrato de 
trabalho do empregado, inclusive dos 
respectivos tributos, contribuições e 
encargos devidos. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto 
no caput para os casos de cessação de 
BEm motivados por ato atribuível ao 
empregador e para os períodos cujos 
pagamentos tenham sido considerados 
indevidos. 

Capítulo IV 

Das hipóteses de cessação e 
devolução do BEm 

Seção I 

Das hipóteses de cessação do BEm 

Art. 15.O pagamento do BEm será 
cessado nas seguintes situações: 

I - transcurso do prazo pactuado de 
redução e suspensão informado pelo 
empregador; 

II - retomada da jornada normal de 
trabalho ou encerramento da 
suspensão do contrato de trabalho 
antes do prazo pactuado; 

III - pela recusa, por parte do 
empregado, de atender ao chamado do 

empregador para retomar sua jornada 
normal de trabalho; 

IV - início de percepção de benefício de 
prestação continuada do Regime Geral 
da Previdência Social ou de Regime 
Próprio de Previdência Social, exceto o 
auxílio-acidente e a pensão por morte; 

V - início de percepção do benefício de 
seguro desemprego, em qualquer de 
suas modalidades, ou da bolsa 
qualificação de que trata o art. 2° da Lei 
art. 2º-A da Lei n° 7.998, de 1990. 

VI - posse em cargo público, cargo em 
comissão de livre nomeação e 
exoneração, emprego público ou 
mandato eletivo; 

VII - por comprovação da falsidade na 
prestação de informações necessárias 
à habilitação; 

VIII - por comprovação de fraude 
visando à percepção indevida do BEm; 
e 

IX - por morte do beneficiário. 

§ 1° Compete ao empregador informar, 
no prazo de 2 (dois) dias corridos, na 
forma prevista no art. 10, as hipóteses 
do inciso II e III do caput, aplicando-se 
o disposto no inciso I do § 3o, do art. 
10 se a informação não for prestada e 
implicar no pagamento indevido do 
BEm. 

§ 2º Verificados indícios suficientes da 
ocorrência das hipóteses previstas nos 
incisos VII e VIII, o pagamento do BEm 
será suspenso e o empregador será 
notificado para apresentar defesa no 
prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
data da comunicação da decisão. 

§ 3º O BEm será restabelecido, desde 
a data de sua suspensão, caso seja 
acolhida a defesa do § 2º, ou será 
cessado se esta for julgada 
intempestiva ou improcedente. 
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§ 4º O empregador poderá recorrer da 
decisão de cessação, no prazo de 10 
(dez) dias, contados da data da 
comunicação da decisão, observado o 
disposto no artigo 13. 

§ 5º O empregado deverá informar a 
ocorrência das situações previstas nos 
incisos IV a VI, na forma prevista em 
ato da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia. 

Seção II 

Da devolução dos valores recebidos 
indevidamente e da inscrição em dívida 
ativa 

Art. 16. As parcelas ou valores do BEm 
recebidos indevidamente ou além do 
devido pelos empregados, serão 
restituídos mediante depósito na Conta 
Única do Tesouro Nacional, mediante 
Guia de Recolhimento da União - GRU, 
em até 30 (trinta) dias contados da data 
do recebimento de notificação. 

§ 1º Poderá o interessado apresentar 
defesa no prazo do caput, a qual será 
decidida em 30 (trinta) dias, conforme 
ato da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia. 

§ 2º Indeferida a defesa, a obrigação 
terá vencimento no prazo de 10 (dez) 
dias corridos contados da ciência da 
decisão, devendo ser restituídas por 
meio de GRU. 

§ 3º Da decisão do § 2º, caberá 
recurso, sem efeito suspensivo, pelo 
interessado dirigido à Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, no prazo de 10 
(dez) dias corridos contados da ciência 
da decisão. 

§ 4° O recurso será formalizado 
conforme ato da Secretaria de Trabalho 
da Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Economia. 

§5° O prazo para julgamento do 
recurso de que trata o § 3º se dará em 
até 15 (quinze) dias, contados da data 
da interposição. 

§ 6º Nas hipóteses previstas no inciso I 
do § 3odo art. 10 e no § 1odo art. 20, a 
responsabilidade pela devolução dos 
valores indevidamente recebidos pelo 
empregado é do empregador. 

§ 7º Serão inscritos em dívida ativa da 
União os créditos constituídos em 
decorrência de BEm pago 
indevidamente ou além do devido, 
hipótese em que se aplica o disposto 
na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 
1980, para a execução judicial. 

Capítulo V 

Disposições Finais 

Art. 17. Os acordos informados até a 
data de entrada em vigor desta portaria 
em desconformidade com suas 
disposições deverão ser regularizados 
em até 15 (quinze) dias, se necessária 
alguma informação complementar do 
empregador. 

§ 1º O empregador será notificado para 
cumprimento das exigências no prazo 
previsto no caput, conforme ato da 
Secretaria de Trabalho da Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia. 

§ 2º O não cumprimento das exigências 
no prazo previsto no caput implicará no 
arquivamento da informação, 
aplicando-se o disposto no art. 14. 

Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 

BRUNO BIANCO LEAL 

Este conteúdo não substitui o publicado 
na versão certificada. 
 

PORTARIA Nº 543, DE 27 DE 
ABRIL DE 2020 
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Autoriza a transferência do pagamento 
de benefícios para modalidade de 
conta corrente. 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
INSS, no uso das atribuições que lhes 
confere o Decreto nº 9.746, de 8 de 
abril de 2019, e considerando a 
necessidade de estabelecer 
orientações preventivas para evitar o 
deslocamento do cidadão às 
instituições bancárias pagadoras de 
benefícios, como medida de 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância 
internacional decorrente da pandemia 
do coronavírus (COVID 19), bem como 
o contido nos Processos 
Administrativos nºs 
35014.066900/2020-05 e 
35014.078354/2020-47, resolve: 
 
Art. 1º Autorizar que seja efetuada a 
transferência do pagamento da 
modalidade cartão magnético para 
conta corrente em nome do titular do 
benefício, mediante seu requerimento, 
enquanto durar a situação de risco à 
saúde pública decorrente do novo 
Coronavírus (COVID-19) de que trata a 
Portaria nº 422/PRES/INSS, de 31 de 
março de 2020. 
§ 1º O requerimento para transferência 
do benefício para conta corrente será 
realizado exclusivamente por 
intermédio do Meu INSS e para o 
usuário que estiver autenticado. 
§ 2º Para efetivação da transferência 
de que trata o caput deverá ocorrer o 
bloqueio do crédito que se encontra 
disponível e no prazo de validade, e 
reemissão do mesmo na conta corrente 
solicitada. 
§ 3º Fica dispensa a necessidade de 
autenticação de documentação 
apresentada no requerimento. 
 
Art 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação 
 
LEONARDO JOSÉ ROLIM 
GUIMARÃES 

PORTARIA CONJUNTA Nº 12, 
DE 19 DE MAIO DE 2020 

Comunica para cumprimento a decisão 
proferida na Ação Civil Pública nº 
0216249-77.2017.4.02.5101/RJ - 
cômputo de benefício por 
incapacidade para carência. 

O DIRETOR DE BENEFÍCIOS e o 
PROCURADOR-GERAL DA 
PROCURADORIA FEDERAL 
ESPECIALIZADA DO INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
INSS, no uso das atribuições que lhes 
confere o Decreto nº 9.746, de 8 de 
abril de 2019, e considerando o contido 
no Processo SEI nº 
00695.000164/2020-18, resolvem: 

Art. 1º Comunicar para cumprimento a 
decisão judicial proferida na Ação Civil 
Pública-ACP nº 0216249-
77.2017.4.02.5101/RJ, determinando 
ao INSS que compute, para fins de 
carência, o período em gozo de 
benefício por incapacidade não 
acidentário intercalado e o período em 
gozo de benefício por incapacidade 
acidentário, intercalado ou não. 

Art. 2º Até que seja julgado o recurso 
interposto pelo INSS e expedido um 
parecer de força executória definitivo, 
deve ser cumprida a decisão judicial 
desta ACP nos moldes da ACP de nº 
2009.71.00.004103-4/RS, ou seja, 
computar, para fins de carência, o 
período em gozo de benefício por 
incapacidade, inclusive os decorrentes 
de acidente do trabalho, desde que 
intercalado com períodos de 
contribuição ou atividade, conforme 
artigo 153, § 1º, da Instrução Normativa 
nº 77/PRES/INSS, de 21/01/2015. 

Art. 3º O disposto no artigo 2º desta 
Portaria produz efeitos para benefícios 
com Data de Entrada de 
Requerimento-DER a partir de 
20/12/2019 e alcança todo o território 
nacional. 

Parágrafo único. Não haverá 
necessidade de comprovação de 
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endereço para aplicação desta ACP nº 
0216249-77.2017.4.02.5101/RJ, 
podendo ser aplicada inclusive aos 
requerentes moradores da Região Sul. 

Art. 4º Para o cumprimento da ACP de 
nº 0216249-77.2017.4.02.5101/RJ, 
deverão se observadas as seguintes 
regras: 

I - os períodos de gozo de benefício por 
incapacidade previdenciário e 
acidentário (B31, B32, B91 e B92) 
intercalados, concedidos com base em 
contribuições, na forma do art. 24 da 
Lei nº 8.213/91, poderão ser 
computados como carência em 
beneficio que exija carência em 
contribuições; 

II - os períodos de B31, B32, B91 e B92 
intercalados, concedidos com base em 
exercício de atividade rural, na forma 
do art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, 
poderão ser computados como 
carência em benefício que exija 
carência em meses de atividade rural; 
e 

III - os períodos de B31, B32, B91 e 
B92 intercalados, concedidos para o 
empregado doméstico sem 
contribuições, com base no art. 36 da 
Lei nº 8.213/91 (DESP 17), poderão ser 
computados como carência em 
benefício a ser concedido também com 
base no referido artigo. 

Art. 5º O Sistema Prisma está sendo 
adequado para permitir que sejam 
computados para carência os períodos 
de benefícios por incapacidade 
(previdenciários e acidentários) 
intercalados entre períodos de 
atividade/contribuição, sem prejuízo 
das demais exigências para 
reconhecimento do direito ao benefício 
requerido. 

Art. 6º Os requerimentos realizados de 
acordo com as orientações expressas 
nesta Portaria devem ter o tipo de 
benefício "001" (ação civil pública), 
informando o número do processo 
02162497720174025101, sem pontos, 
hífen, barra e UF, e serem decididos 
com despacho normal. 

Art. 7º A ACP de nº 
2009.71.00.004103-4/RS continua 
vigente, limitada aos residentes dos 
Estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná, para benefícios com 
DER a partir de 29/01/2009. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 

ALESSANDRO ROOSEVELT SILVA 
RIBEIRO 
Diretor de Benefícios 

VIRGÍLIO ANTÔNIO RIBEIRO DE 
OLIVEIRA FILHO 
Procurador-Geral da PFE/INSS 
 
 
 


