ATOS DO PODER LEGISLATIVO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020 - Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública,
nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem
nº 93, de 18 de março de 2020.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Leis:
LEI Nº 14.019, DE 2 DE JULHO DE 2020 - Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para
circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em
transportes públicos, sobre a adoção de medidas de assepsia de locais de acesso público,
inclusive transportes públicos, e sobre a disponibilização de produtos saneantes aos usuários
durante a vigência das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art2
LEI Nº 14.006, DE 28 DE MAIO DE 2020 - Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para estabelecer o prazo de 72 (setenta e duas) horas para que a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize a importação e distribuição de quaisquer materiais,
medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde registrados por autoridade
sanitária estrangeira e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países; e dá
outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 - Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
LEI Nº 13.982, DE 2 DE ABRIL DE 2020 - Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para
dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social
para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC), e 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) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13982.htm
Decretos:
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.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.288-de-22-de-marco-de-2020-249098577

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.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria de Política Econômica (SPE):
Nota informativa – Medidas de Combate aos Efeitos Econômicos da Covid-19 (17/04/2020)
Link: file:///C:/Users/Adm/Downloads/Nota%20Informativa%20%20Medidas%20Fiscais%20-%20Coronavirus%20FINAL%2020_04%20(1).pdf
Secretaria de Trabalho
Portarias:
PORTARIA CONJUNTA Nº 20, DE 18 DE JUNHO DE 2020 - Estabelece as medidas a serem
observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID19 nos ambientes de trabalho (orientações gerais).
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/PDF/COVID_-_SIT__Orienta%C3%A7%C3%B5es_Gerais.pdf
PORTARIA CONJUNTA Nº 19, DE 18 DE JUNHO DE 2020 - Estabelece as medidas a serem
observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID19 nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e
derivados destinados ao consumo humano e laticínios.
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/PDF/COVID_-_SIT__Ind%C3%BAstria_de_Abate_e_Processamento_de_Carnes_e_Derivados.pdf
Orientações:
Orientações gerais aos trabalhadores e empregadores em razão da pandemia da Covid-19
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/PDF/SIT__orienta%C3%A7%C3%B5es_gerais_par
a_trabalhadores_e_empregadores.pdf
Orientações gerais aos trabalhadores e empregadores do setor de construção civil em razão
da pandemia da Covid-19
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/PDF/Orinetacoes_SIT_Construcao_civil.pdf
Orientações gerais aos empregadores e trabalhadores do setor de farmácias e drogarias em
razão da pandemia da Covid-19
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/PDF/Orientacoes_SIT_SRAB_Farmacias_e_Droga
rias.pdf
Orientações gerais aos trabalhadores e empregadores do setor de frigoríficos em razão da
pandemia da Covid-19
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/PDF/Orienta%C3%A7%C3%B5es_SIT_frigor%C3
%ADficos.pdf
Orientações gerais aos trabalhadores e empregadores do setor de postos revendedores de
combustíveis em razão da pandemia da Covid-19

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/PDF/Orienta%C3%A7%C3%B5es_SIT_STRAB_Pos
tos_de_Combust%C3%ADveis.pdf
Orientações gerais aos empregadores e trabalhadores do setor rural em razão da pandemia
da Covid-19
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/PDF/Orienta%C3%A7%C3%B5es_SIT_STRAB_set
or_rural.pdf
Orientações gerais aos empregadores e trabalhadores do setor de supermercados em razão
da pandemia da Covid-19
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/PDF/orienta%C3%A7%C3%B5es_SIT_STRAB_sup
ermercados.pdf
Orientações gerais aos trabalhadores e empregadores do setor de telesserviços em razão da
pandemia da Covid-19
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/PDF/Orienta%C3%A7%C3%B5es_SIT_Teleservi%
C3%A7os.pdf
Orientações em relação ao trabalho doméstico e a Covid-19
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/PDF/Orientacoes_SIT_-_Domesticos_-_COVID19_20200416.pdf
Utilização de máscaras pff1 em razão da pandemia da Covid-19
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/PDF/COMUNICADO-m%C3%A1scaras_PFF1vers%C3%A3o2.pdf

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Portarias:
PORTARIA Nº 1.565, DE 18 DE JUNHO DE 2020 - Estabelece orientações gerais visando à
prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde
física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada
segura das atividades e o convívio social seguro.
Link: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020262408151
PORTARIA Nº 758, DE 9 DE ABRIL DE 2020 - Define o procedimento para o registro
obrigatório de internações hospitalares dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19, nos
estabelecimentos de saúde públicos e privados que prestam serviços no SUS.
Link: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-758-de-9-de-abril-de-2020-251970323
PORTARIA Nº 467, DE 20 DE MARÇO DE 2020 - Dispõe, em caráter excepcional e temporário,
sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, decorrente da epidemia de
COVID-19.
Link:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-467-de-20-de-marco-de-2020249312996

PORTARIA MS Nº 464, DE 20 DE MAIO DE 2020 - Inclui exames para o diagnóstico
laboratorial de infecção pelo SARS-CoV-2 na Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-464-de-20-de-maio-de-2020-258043581
PORTARIA Nº 454, DE 20 DE MARÇO DE 2020 - Declara, em todo o território nacional, o
estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19).
Link: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-454-de-20-de-marco-de-2020249091587
PORTARIA Nº 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020 - Dispõe sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19).
Link:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020247538346
PORTARIA Nº 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020 - Declara Emergência em Saúde Pública de
importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV).
Link; http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020241408388
Notas Informativas:
NOTA INFORMATIVA Nº 31/2020-CGURG/DAHU/SAES/MS - Diretrizes de manejo de corpos
no contexto do COVID-19 e implicações para os Serviços de SAMU 192.
Link: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/24/Nota-informativa-N31.pdf
NOTA INFORMATIVA Nº 9/2020-CGZV/DEIDT/SVS/MS - Recomendações para adequações
das ações de vigilância e cuidado ao paciente com doença de Chagas frente à situação
epidemiológica da COVID19
Link: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/20/SEI-25000.052809_2020_08Nota-Informativa-Chagas-e-Covid-19.pdf
NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS – Diretrizes para fabricação de
máscaras não profissionais
Link: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/04/1586014047102-NotaInformativa.pdf
Nota Técnica:
Nota Técnica: Saúde mental e apoio e psicossocial na Atenção Especializada
Link: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/01/Nota-Tecnica-SaudeMental-e-Apoio-Psicossocial-na-Atencao-Especializada--1-.pdf
NOTA TÉCNICA Nº 11/2020-DESF/SAPS/MS - Esclarece o método de distribuição adotado
pelo Ministério da Saúde em relação à disponibilização de testes rápidos para detecção de
anticorpos contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2) para os Estados, bem como as
recomendações de grupos prioritários para realização do teste.

Link: http://www.saude.ba.gov.br/wpcontent/uploads/2020/04/Nota_Tecnica__Informativa_Disponibilizacao_de_Testes.pdf
Boletins Epidemiológicos:
Boletim Epidemiológico coronavírus - N20 (01/07/2020)
http://saude.gov.br/images/pdf/2020/July/01/Boletim-epidemiologico-COVID-20-3.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N19 (23/06/2020)
http://saude.gov.br/images/pdf/2020/June/25/Boletim-epidemiologico-COVID-19-2.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N18 (18/06/2020)
http://saude.gov.br/images/pdf/2020/June/18/Boletim-epidemiologico-COVID-2.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N17 (23/05/2020)
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/29/2020-05-25---BEE17---Boletim-doCOE.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N16 (21/05/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/21/2020-05-19---BEE16--Boletim-do-COE-13h.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N15 (08/05/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/09/2020-05-06-BEE15-Boletimdo-COE.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N14 (26/04/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/27/2020-04-27-18-05h-BEE14Boletim-do-COE.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N13 (20/04/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/21/BE13---Boletim-do-COE.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N12 (19/04/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/19/BE12-Boletim-do-COE.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N11 (17/04/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/18/2020-04-17---BE11--Boletim-do-COE-21h.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N10 (16/04/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/17/2020-04-16---BE10--Boletim-do-COE-21h.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N09 (11/04/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/12/2020-04-11-BE9-Boletimdo-COE.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N08 (09/04/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/be-covid-08-final-2.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N07 (06/04/2020)

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06-BE7-BoletimEspecial-do-COE-Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N06 (03/04/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/03/BE6-Boletim-Especial-doCOE.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N05 (14/03/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/24/03--ERRATA---BoletimEpidemiologico-05.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N04 (04/03/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/04/2020-03-02-BoletimEpidemiol--gico-04-corrigido.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N03 (21/02/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/21/2020-02-21-BoletimEpidemiologico03.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N02 (10/02/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/Boletimepidemiologico-COEcorona-SVS-13fev20.pdf
Boletim Epidemiológico coronavírus - N01 (jan/2020)
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/04/Boletimepidemiologico-SVS-04fev20.pdf
Orientações:
Orientações para o preenchimento da Declaração de Óbito no contexto da COVID-19
Link: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/13/orienta----es-paradelcara----o-de---bito.pdf
Orientações para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19
Link: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/19/COD16.05.2020_corrigido_.pdf
Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus (COVID-19)
Link: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corposcoronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de
COVID-19 e outras síndromes gripais.
Link: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/16/01-recomendacoesde-protecao.pdf
Orientações para manejo de pacientes com Covid-19.
Link: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/18/Covid19-Orientac--o-esManejoPacientes.pdf
Recomendações para acompanhantes e/ou visitantes nos serviços de atenção especializada
em saúde durante pandemia de covid-19

Link: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/26/Recomendacoespara-acompanhantes-e-ou-visitantes-nos-servi--os.pdf
Cuidados no Ambiente de Assistência Hospitalar ao Paciente com Suspeita ou Diagnóstico de
COVID-19
Link: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/12/Cuidados-COVID-MS05-05-2020.pdf
Reorganização dos processos de trabalho nas farmácias e dispensação de medicamentos
Link: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/25/Nota-Informativa-01-GAB.SCTIE.MS%20-%20REORGANIZA%C3%87%C3%83O%20DOS%20SERVI%C3%87OS.pdf
Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
pela Doença pelo Coronavírus 2019 Vigilância Integrada de Síndromes Respiratórias Agudas
Doença pelo Coronavírus 2019, Influenza e outros vírus respiratórios.
Link:
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/07/GuiaDeVigiEpidemC19v2.pdf
Orientações para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da covid19
Link: https://saude.gov.br/images/pdf/2020/June/17/ORIENTA----ES-D-PARA-MANUSEIOMEDICAMENTOSO-PRECOCE-DE-PACIENTES-COM-DIAGN--STICO-DA-COVID-19.pdf
ANVISA:
Notas Técnicas:
Nota Técnica N.º 141/2020 - Orientações complementares referentes aos hospitais de
campanha e estruturas alternativas de assistência à saúde durante a pandemia.
Link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NOTA+T%C3%89CNICA+N%C2%BA+1
41.pdf/e31289b3-ac0e-4571-9fc2-e80f19a2b717
Nota Técnica N.º 122/2020/SEI/GGTES/DIRE1/ANVISA - Manifestação sobre o
processamento (reprocessamento) de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
Link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C2%B4cnica+12+GGTES.pd
f/42dfec78-8651-4714-b5dd-e9840f9b6037
Nota Técnica N.º 69/2020 - Orientações gerais sobre hospitais de campanha, durante o
enfrentamento da Covid-19.
Link: http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+GGTES.pdf/b29aca21-15b14c51-91dd-dc12870c4e44
Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020 - Orientações para a prevenção da
transmissão de Covid-19 dentro dos serviços de saúde. (Complementar à Nota Técnica
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020)
Link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+GIMSGGTES-ANVISA+N%C2%BA+07-2020/f487f506-1eba-451f-bccd-06b8f1b0fed6

Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 05/2020 - Orientações para a prevenção e o controle
de infecções pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) em instituições de longa permanência para
idosos (ILPI).
Link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+N%C2%BA+052020+GVIMS-GGTESANVISA++ORIENTA%C3%87%C3%95ES+PARA+A+PREVEN%C3%87%C3%83O+E+O+CONTROLE+
DE+INFEC%C3%87%C3%95ES+PELO+NOVO+CORONAV%C3%8DRUS+EM+INSTITUI%C3%87%C3
%95ES+DE+LONGA+PERMAN%C3%8ANCIA+PARA+IDOSOS%28ILPI%29/8dcf5820-fe26-49ddadf9-1cee4e6d3096
Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 - Orientações para serviços de saúde:
medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARSCoV-2).
Link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+042020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN ANVISA Nº 458, DE 26 DE JUNHO DE 2020 (DOU de 29/06/2020
Seção I Pág. 61) - Altera a Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de novembro de 2017, que
dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar,
para regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes sorológicos para a infecção
pelo Coronavírus (COVID-19), em cumprimento a determinação judicial proferida nos autos da
Ação Civil Pública nº 0810140-15.2020.4.05.8300.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-rn-n-458-de-26-de-junho-de-2020263971789

Orientações:
Orientações Gerais – Máscaras faciais de uso não profissional
Link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf43018
4-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ):
Portarias:
PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 30 DE MARÇO DE 2020. - Estabelece procedimentos
excepcionais para sepultamento e cremação de corpos durante a situação de pandemia do
Coronavírus, com a utilização da Declaração de Óbito emitida pelas unidades de saúde, apenas
nas hipóteses de ausência de familiares ou de pessoas conhecidas do obituado ou em razão de
exigência de saúde pública, e dá outras providências.
Link:
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/PortariaConjunta-1_2020CNJ_MS.pdf
Distrito Federal
Leis:

Colocar as leis do link
https://www.tjdft.jus.br/institucional/relacoes-institucionais/legislacao-covid-19-2013coronavirus/legislacao-distrital-covid-19-coronavirus
Decretos:
Colocar os Decretos do link
https://www.tjdft.jus.br/institucional/relacoes-institucionais/legislacao-covid-19-2013coronavirus/legislacao-distrital-covid-19-coronavirus
Faltou o Decreto abaixo na listagem do link
DECRETO Nº 40.852, DE 03 DE JUNHO DE 2020 - Altera o Decreto nº 40.846, de 30, de maio de
2020, que dispõe sobre a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião e
a reabertura de parques no período declarado como situação de emergência, devido à
pandemia de COVID-19.
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Diario/1dbf23a5-a477-34df-81a068fab966703b/DODF%20105%2004-06-2020%20INTEGRA.pdf

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Nota Técnica N.º 29/2020 - SES/SVS/DIVISA/GESES - Parâmetros para funcionamento de
estruturas para coleta de material biológico e realização de testes rápidos para diagnóstico de
covid-19 em sistema drive-thru
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
Portaria nº 98, de 17 de junho de 2020 – Dispõe sobre o processo de consecução do benefício
de gratuidade junto ao Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF,
assegurado aos profissionais da área de saúde do Distrito Federal, na vigência de estado de
calamidade pública, decretado em função da pandemia da COVID-19

