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SITE /  

ÓRGÃ

O 

ATOS RESUMO 

UNIÃ

O 

Decreto n.º 

10.344, 

publicado em 

11.05.2020 

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, DECRETA : 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 

Medida 

Provisória nº 

964, de 

8.5.2020 , 

publicada em 

11.05.2020 

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. 

TRT 

1ª 

Regiã

o 

Notícia - 

Covid-19: 

presidente do 

TRT/RJ 

mantém 

decisão que 

proíbe 

Petrobras de 

reduzir 

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

Região (TRT/RJ), desembargador José da Fonseca Martins 

Junior, indeferiu, nesta sexta-feira (8/5), pedido de 

suspensão de tutela provisória de urgência formulado por 

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) contra decisão da 75ª 

Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. O juízo de primeiro 

grau havia determinado, no dia 17/4, que a sociedade de 

economia mista se abstivesse “de implementar as medidas 

de redução de jornada e de remuneração na forma do plano 
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jornada e 

remuneração 

de 

empregados, 

publicada em 

11.05.2020 

 

de resiliência (...) mantendo os substituídos na percepção 

dos mesmos direitos, vantagens e benefícios previstos em 

normas internas inerentes aos regimes especiais em que os 

trabalhadores estão inseridos, mesmo quando ativos em 

regime administrativo/teletrabalho, até negociação coletiva, 

sob pena de aplicação de multa”. 

A decisão da 75ª VT/RJ havia sido proferida nos autos de 

ação civil pública cível nº 0100301-71.2020.5.01.0075, 

ajuizada por cinco sindicatos, na qual requeriam que fosse 

declarada a inconstitucionalidade e ilegalidade do Plano de 

Resiliência comunicado pela Petrobras, implantado a partir 

de 1º/4/2020, que inclui postergação do pagamento, entre 

10% a 30%, da remuneração mensal de empregados com 

função gratificada; mudança temporária de regime especial 

de trabalho (turno e sobreaviso) para regime administrativo; 

e redução temporária da jornada de trabalho dos 

empregados do regime administrativo de oito para seis 

horas diárias, com a consequente redução proporcional da 

remuneração em 25%, nos meses de abril, maio e junho de 

2020. 

 

MPT/

RJ 

Notícia - 

COVID-19: 

MPT-RJ e MP 

do Estado 

assinam 

recomendaçã

o e 

municípios do 

Norte 

Fluminense 

impedem 

entrada de 

trabalhadores 

trazidos do 

interior de 

Minas Gerais, 

publicada em 

10.05.2020 

 

Cerca de 100 canavieiros recrutados do interior de MG para 

trabalhar em uma usina foram impedidos de entrar no 

município de Campos dos Goytacazes (RJ) 

 O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Campos dos 

Goytacazes, e o Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro (MP-RJ) assinaram nesta quarta-feira (06/05), uma 

recomendação conjunta para serem adotas pelos Município 

de Campos de Goytacazes, a fim de evitar a contaminação 

pelo COVID-19 e sua disseminação nos ambientes de 

trabalho. 

Nela, o MPT ressalta a importância da fiscalização por meio 

da barreira sanitária na entrada do município, para impedir 

o acesso aos trabalhadores que vem de outros Estados 

para trabalhar e, por consequência, se alojarem, 

notadamente durante a safra. 

 

MPR

J 

Notícia - 

MPRJ lança o 

projeto 

"IERBB/MPR

J IDEIAS", 

com exibição 

de vídeos, 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), 

por meio do Instituto de Educação Roberto Bernardes 

Barroso (IERBB/MPRJ) lançou, nesta segunda-feira 

(11/05), o projeto "IERBB/MPRJ IDEIAS", com séries de 

vídeos sobre temas da atualidade.  No primeiro vídeo, já 

disponível no canal do YouTube, no Facebook e no site do 

IERBB/MPRJ, o auditor federal de Finanças e Controle 
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publicada em 

11.05.2020 

Marcus Azevedo Braga fala sobre a aplicação da Gestão de 

Risco no cotidiano, em face à pandemia de Covid-19. 

Semanalmente, às segundas-feiras, serão publicados 

vídeos curtos com reflexões sobre o mundo e a vida em 

sociedade feitas por especialistas em diversos temas. 

“Tornaremos acessível ao público conteúdos com o 

propósito de inspirar novos olhares sobre assuntos que 

refletem o momento presente e vão ditar os rumos do nosso 

futuro”, destacou o procurador de Justiça Sávio Bittencourt, 

diretor do IERBB/MPRJ. 

Notícia - 

MPRJ expede 

Recomendaç

ão ao Estado 

do Rio para 

que seja 

adotado 

Plano de 

Gestão de 

Óbitos, em 

função da 

pandemia de 

Covid-19, 

publicada em 

10.05.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), 

por meio da Força Tarefa de Atuação Integrada na 

Fiscalização das Ações Estaduais e Municipais de 

Enfrentamento à Covid-19/MPRJ (FTCOVID-19/MPRJ), do 

Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública 

(GAESP/MPRJ), do Grupo de Atuação Especializada em 

Meio Ambiente (GAEMA/MPRJ) e da 1ª Promotoria de 

Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, expediu, 

neste sábado (09/05), Recomendação ao Estado do Rio de 

Janeiro, em nome do governador Wilson Witzel, para que 

seja adotado um Plano de Gestão de Óbitos na esfera 

estadual, em razão do aumento expressivo do número de 

mortes. 

Notícia - 

MPRJ recebe 

novas 

informações 

sobre 

propostas 

mais 

restritivas 

pelo Estado e 

cobra análise 

técnica do 

Município, 

publicada em 

09.05.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), 

por meio da Força-Tarefa de Atuação Integrada na 

Fiscalização das Ações Estaduais e Municipais de 

Enfrentamento à COVID-19 (FTCOVID-19/MPRJ), recebeu 

do Governo do Estado, na noite de sexta-feira (07/05), 

informações complementares à Recomendação expedida 

para que se manifestasse sobre estudo técnico da Fiocruz a 

justificar a tomada de decisão sobre a adoção de medidas 

mais restritivas para evitar a disseminação do novo 

coronavírus. Já com relação ao Município, a requisição não 

foi integralmente cumprida em 11 itens, sendo verificada a 

ausência de envio do estudo técnico com as diretrizes 

indicadas na recomendação. 

Notícia - 

MPRJ, MPF, 

DPU e DPE 

emitem 

recomendaçã

o para que o 

Estado 

divulgue o 

número de 

leitos 

disponíveis 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), 

por meio da 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Promotorias de Justiça de Tutela 

Coletiva da Saúde da Capital, o Ministério Público Federal, 

a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do 

Estado do Rio, expediram nesta sexta-feira (08/05), 

recomendação ao estado do Rio para que, em um prazo de 

cinco dias, divulgue o número de leitos disponíveis de 

Clínica Médica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 

hospitais da rede pública e privada. No texto, as instituições 

solicitam um registro diário dos dados, em sistema 

informatizado a ser disponibilizado pelo gestor estadual do 
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em hospitais 

das redes 

pública e 

privada, 

publicada em 

09.05.2020 

Sistema Único de Saúde (SUS), no caso a Secretaria de 

Estado de Saúde (SES-RJ). 

Notícia - 

MPRJ e 

Defensoria 

obtêm 

decisão para 

que a Cedae 

garanta o 

abasteciment

o regular de 

água em todo 

o Município 

do Rio, 

publicada em 

08.05.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), 

por meio do Grupo de Atuação Especializada em Meio 

Ambiente (GAEMA/MPRJ), e a Defensoria Pública do 

Estado do Rio, obtiveram nesta sexta-feira (08/05), junto à 

26ª Câmara Cível, decisão parcialmente favorável à ação 

civil pública ajuizada para que a Cedae, o Estado do Rio e o 

Instituto Rio Metrópole adotem medidas para a provisão 

contínua e segura do abastecimento público de água em 

todas as áreas atendidas pelo Sistema Guandú, como 

forma de prevenção da propagação do novo coronavírus 

(Covid-19). De acordo com a decisão, os réus devem 

providenciar a regularização do fornecimento de água em 

todas as áreas do Município do Rio de Janeiro, inclusive as 

comunidades carentes, com apresentação do cronograma 

necessário em prazo máximo de cinco dias. 

Notícia - 

MPRJ e 

DPERJ 

expedem 

Recomendaç

ão ao 

Município do 

Rio para que 

adote 

medidas para 

que familiares 

recebam 

notícias de 

pacientes 

internados 

em razão da 

COVID-19, 

publicada em 

08.05.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), 

por meio das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de 

Saúde da Capital, e a Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro, por meio da Coordenadoria de Saúde Pública e 

Tutela Coletiva, representada pelos defensores públicos 

signatários, expediram, na terça-feira (05/08), 

Recomendação conjunta à Secretaria Municipal de Saúde e 

à Prefeitura do Rio de Janeiro. No documento, as 

instituições recomendam a elaboração e implementação do 

Plano de Humanização da Assistência Hospitalar para 

reduzir a dificuldade que familiares têm encontrado para 

receber notícias de pacientes internados em razão da 

pandemia do novo coronavírus. A medida também será 

recomendada às demais 91 prefeituras do estado. 

ERJ 

Lei Estadual 

8.808 de 

08.05.2020, 

publicada em 

11.05.2020 

Dispõe sobre a proibição temporária de execução de obras 

e reparos não emergenciais em condomínios comuns e 

edilícios durante o plano de contingência para combate da 

Covid-19. 

 

Portaria 

DETRO 

PRES 1524 

de 

Dispõe sobre a suspensão temporária do pagamento da 

taxa de vistoria e fiscalização para as empresas registradas 
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06.05.2020, 

publicada em 

11.05.2020 

 

no DETRO/RJ em razão da pandemia decorrente da Covid-

19. 

Decreto 

Estadual 

47.068 de 

11.05.2020, 

publicado em 

11.05.2020 

(edição extra) 

 

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação 

da Covid-19, com a suspensão de diversas atividades até 

31.05.2020. 

Notícia - 

Witzel 

determina 

apoio da 

Polícia Militar 

aos 

municípios 

que 

decretarem 

lockdown, 

disponibilizad

a em 

11.05.2020 

 

O governador Wilson Witzel determinou, nesta segunda-

feira (11/05), ao secretário da Polícia Militar, coronel 

Rogério Figueiredo, que a PM auxilie as prefeituras que 

decidirem decretar o lockdown. Policiais militares e agentes 

da Operação Segurança Presente poderão ser acionados 

para apoiar ações de bloqueio nas vias desses municípios. 

Decreto publicado em edição extra do Diário Oficial de hoje 

prorroga as medidas no estado até o dia 31 de maio e 

recomenda que prefeitos realizem em seus municípios 

alguma forma de lockdown, como medida de isolamento 

social, com o objetivo de evitar a proliferação da doença. 

 

Notícia - 

Conselho de 

Contribuintes 

e Junta de 

Revisão 

Fiscal farão 

sessões por 

videoconferên

cia, 

disponibilizad

a em 

09.05.2020 

A Junta de Revisão Fiscal e o Conselho de Contribuintes do 

Estado do Rio de Janeiro passarão a realizar suas sessões 

de julgamento remotamente, por meio de 

videoconferências. A medida está sendo adotada para que 

o trabalho dos dois órgãos seja mantido durante o período 

de distanciamento social necessário para o combate ao 

novo coronavírus. Todas as sessões estarão abertas ao 

público. 

 

CNJ 

Portaria 

Conjunta 2 de 

28.04.2020 

Estabelece procedimentos excepcionais para sepultamento 

de corpos durante a situação de pandemia do Coronavírus, 

com a utilização da Declaração de Óbito emitida pelas 

unidades notificadores de óbito, na hipótese de ausência de 

familiares, de pessoa não identificada, de ausência de 

pessoas conhecidas do obituado e em razão de exigência 

de 

saúde pública, e dá outras providências. 
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OAB 

Notícia - 

Alternativa 

para aliviar o 

Judiciário, 

Câmara de 

Mediação da 

OABRJ migra 

para o digital, 

disponibilizad

a em 

11.05.2020 

Diante do cenário de emergência causado pela pandemia 

da Covid-19, os meios extrajudiciais de resolução de litígios 

foram recomendados à advocacia pela OABRJ como forma 

de prevenir o colapso do Poder Judiciário diante da 

possibilidade do aumento exponencial de litígios derivados 

dos reflexos da crise econômica que se instalou e de 

garantir o efetivo acesso à Justiça. Desde sexta-feira, dia 8, 

a Seccional torna mais fácil a adoção desse caminho nos 

casos em que o advogado ou estagiário é uma das partes 

em um contexto conflitivo: a Câmara de Mediação de 

Conflitos (CaMC) da OABRJ funcionará de forma 

completamente virtual. 

 

Notícia - 

Deputado 

pede que 

TJRJ envie 

projeto de lei 

à Alerj para 

regulamentar 

prazos 

processuais 

na pandemia, 

disponibilizad

a em 

11.05.2020 

O deputado Bruno Dauaire (PSC) enviou pedido de 

indicação legislativa ao Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro (TJRJ) para que a corte regulamente, através de 

um projeto de lei, os critérios de retomada dos prazos 

processuais eletrônicos durante a pandemia de Covid-19. 

No documento, o deputado reforça a consideração da 

OABRJ de que os processos em primeira e segunda 

instância sejam retomados, de maneira exclusivamente 

eletrônica, apenas quando houver manifestação das partes. 

E que o silêncio implique em suspensão do prazo, enquanto 

durar a pandemia. 

 

IBDFA

M 

Notícia - 

Justiça de 

Goiás 

suspende 

convivência 

entre pai e 

filha durante 

o período de 

quarentena, 

disponibilizad

a em 

11.05.2020 

 

A 2ª Vara de Família da Comarca de Goiânia, em Goiás, 

suspendeu a convivência familiar entre um pai e a filha em 

razão da pandemia da Covid-19. A tutela provisória de 

urgência, suspendendo os encontros por 30 dias, foi 

deferida em vista de enfermidades enfrentadas pela criança 

durante a quarentena. 

CONJU

R 

Notícia - Ação 

pede que 

bancos 

cumpram 

medidas para 

prorrogar 

pagamento 

de dívidas, 

O Instituto de Defesa Coletiva (IDC) ajuizou ação para pedir 

que a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) cumpra 

as medidas anunciadas para a prorrogação do pagamento 

de dívidas de clientes com os bancos durante a pandemia 

do coronavírus.  

A ação civil pública foi protocolada na 23ª Vara Cível de 

Belo Horizonte nesta sexta-feira (8/5). O instituto alega que 
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disponibilizad

a em 

09.05.2020 

a publicidade da Febraban é enganosa, pois direciona o 

consumidor a erro. 

 

Notícia - 

Procon-SP 

impõe 

renegociação 

nas 

mensalidades 

escolares e 

ameaça 

multar, 

disponibilizad

a em 

09.05.2020 

 

O Procon de São Paulo publicou nesta quinta-feira (7/5) 

diretrizes para que escolas particulares ofereçam algum tipo 

de desconto nas mensalidades durante a epidemia de 

coronavírus. O não cumprimento pode ser penalizado com 

multa. 

Para ler as diretrizes do PROCON/SP, clique aqui. 

Notícia - 

Epidemia não 

justifica 

quebra de 

contrato de 

exclusividade, 

afirma juiz, 

disponibilizad

a em 

09.05.2020 

O juiz Jones Gattass Dias, da 6ª Vara Cível de Cuiabá 

(MT), decidiu que a crise gerada pela Covid-19 não justifica 

quebra em contrato de exclusividade. 

O caso concreto envolve a BR Distribuidora e a rede de 

postos Comercial Amazônia de Petróleo. O mesmo juízo 

havia, no início de abril, autorizado liminarmente a 

suspensão do contrato. No entanto, refez a decisão depois 

que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso suspendeu a 

concessão da tutela antecipada. 

 

Notícia - 

Trabalhadore

s de Santos 

não poderão 

ser 

negativados 

durante a 

epidemia, 

disponibilizad

a em 

11.05.2020 

A juíza Simone Curado Ferreira Oliveira, da 7ª Vara Cível 

da Comarca de Santos, determinou que os trabalhadores 

representados pelo Sindicato dos Empregados de Agentes 

Autônomos no Comércio de Santos e Região não sejam 

negativados por órgãos de proteção ao crédito pelo prazo 

de 60 dias. 

 

Notícia - Juiz 

ordena 

reintegração 

de 

funcionários 

demitidos 

com base no 

fato do 

príncipe, 

disponibilizad

A juíza Isabella Borges de Araújo, da 3ª Vara do Trabalho 

de Salvador, determinou que a Marte Transportes reintegre 

dez funcionários demitidos durante a epidemia do novo 

coronavírus. A decisão, em caráter liminar, foi proferida no 

último dia 30.  

A ordem foi dada depois que o Sindicato dos Trabalhadores 

em Empresas Intermunicipais de Transportes entrou com 

ação pedindo que os funcionários fossem readmitidos, já 
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a em 

11.05.2020 

que a dispensa foi unilateral e sem qualquer negociação 

prévia.  

As demissões foram feitas com base na teoria do fato do 

príncipe, prevista no artigo 486 da CLT (Decreto Lei 

5.452/43).  

 

Notícia - 

Senador 

propõe 

flexibilização 

de contratos 

da 

administração 

pública, 

disponibilizad

a em 

11.05.2020 

 

Tramita no Senado Federal um projeto de lei para 

flexibilizar os contratos da administração pública enquanto 

durar a epidemia do coronavírus (Covid-19). O PL 

2.139/2020 é assinado pelo senador Antonio Anastasia 

(PSD-MG). 

Notícia - 

Justiça 

ordena 

desbloqueio 

de todos os 

leitos de 

hospitais de 

campanha no 

Rio, 

disponibilizad

a em 

11.05.2020 

Devido ao aumento do número de casos de Covid-19, a 

Justiça fluminense ordenou, no sábado (9/5), que o estado 

e o município do Rio de Janeiro coloquem em operação, em 

até 10 dias, todos os leitos dos hospitais de campanha 

localizados no Maracanã e no Riocentro. 

A decisão estabelece também o prazo de 48 horas para 

que estado e município desbloqueiem todos os leitos 

ociosos na rede pública de saúde da cidade. 

 

Notícia - Juiz 

suspende 

cobrança de 

tributos 

federais de 

empresas 

hospitalares 

mineiras, 

disponibilizad

a em 

11.05.2020 

O juiz Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves, da 21ª Vara 

Federal Cível de Minas Gerais, determinou a suspensão da 

exigibilidade dos tributos federais devidos pelos filiados do 

Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de MG 

(SINDHOMG). A decisão, em caráter liminar, foi proferida 

em 27 de abril. 

 

Notícia - 

Shopping do 

PR deve 

pagar apenas 

por energia 

efetivamente 

consumida, 

O juiz Guilherme de Paula Rezende, da 4ª Vara da 

Fazenda Pública de Curitiba (PR), determinou que a 

Companhia Paraense de Energia (Copel) cobre de 

shopping apenas pela eletricidade efetivamente consumida. 

A decisão, em caráter liminar, foi proferida em 23 de abril. 
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disponibilizad

a em 

11.05.2020 

 

Migalha

s 

Notícia - 

Corregedor 

Humberto 

Martins 

determina 

pagamento 

de 

precatórios 

no TJ/SP, 

disponibilizad

a em 

11.05.2020 

 

Tribunal paulista autorizou a suspensão do repasse 

financeiro mensal em razão da pandemia, mas a OAB/SP 

alegou no CNJ que o ato seria incabível no sistema 

constitucional brasileiro. 

Notícia - Pai 

reverte 

decisão e 

poderá visitar 

filha durante 

a pandemia, 

disponibilizad

a em 

11.05.2020 

 

O desembargador Bitencourt Marcondes, da 19ª câmara 

Cível do TJ/MG, concedeu tutela de urgência para 

assegurar o direito do pai a visitar a filha durante a 

pandemia. Ele havia sido impedido judicialmente devido às 

medidas de enfrentamento do coronavírus e o isolamento 

social. 

Notícia - 

Mulher não 

poderá 

realizar obra 

em 

apartamento 

durante a 

pandemia, 

disponibilizad

a em 

11.05.2020 

Moradora de apartamento não pode realizar obra durante 

pandemia do coronavírus. Para o relator, juiz substituto em 

2º grau Tavares de Almeida, da 27ª câmara de Direito 

Privado do TJ/SP, a moradora não teria prejuízo em 

suspender a obra porque o serviço a se realizar não é 

emergencial e pode causar prejuízo à segurança dos 

condôminos. 

 

Notícia - 

Entrega de 

respiradores 

diferentes dos 

contratados 

no Pará gera 

bloqueio de 

bens e 

passaportes, 

disponibilizad

Após empresa entregar respiradores diferentes dos 

contratados pelo Estado do Pará, que não servem para o 

tratamento da covid-19, o juízo do plantão Cível da 

Capital/PA determinou, neste domingo, 10, o bloqueio de 

R$ 25 milhões da empresa e seus sócios, bem como 

suspensão de passaportes. 
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a em 

11.05.2020 

 

Notícia - 

Juíza 

determina 

liberação do 

auxílio 

emergencial a 

mulher que 

demonstrou 

fim do vínculo 

de trabalho, 

disponibilizad

a em 

11.05.2020 

A juíza Federal substituta Mariana Tomaz da Cunha, do 1º 

Juizado Especial de Volta Redonda/RJ, determinou que a 

Dataprev proceda à aprovação do cadastro e liberação do 

pagamento do auxílio emergencial a uma mulher que teve o 

benefício negado por ter vínculo de emprego. A magistrada 

observou que a autora conseguiu comprovar que o vínculo 

empregatício foi encerrado em agosto de 2019. 

 

Notícia - MP 

que cortou 

recursos do 

Sistema S 

durante 

pandemia é 

suspensa, 

disponibilizad

a em 

09.05.2020 

 

A desembargadora Ângela Maria Catão Alves, do TRF da 

1ª região, concedeu liminar suspendendo a MP 932/20, que 

reduzia em até 50% recursos destinados ao Sistema S. A 

medida reduziu as alíquotas das contribuições aos serviços 

sociais autônomos, excepcionalmente, até 30 de junho. 

Prefeit 

 do 

Rio de 
Janeiro 

DECRETO 

RIO Nº 47424 

DE 11 DE 

MAIO DE 

2020, 

publicado no 

D.O em 

11.05.2020 

Dispõe sobre vedações transitórias, em ressalva ao 

disposto no Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 

2020, altera o Decreto Rio nº 47.328, de 27 de março de 

2020, e dá outras providências. 

 

“Art. 1º Ficam vedados, entre os dias 12 e 18 de maio de 

2020, em caráter transitório e excepcional ao disposto no 

Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 2020, que 

determina a adoção de medidas adicionais, pelo Município, 

para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus - 

COVID - 19, e dá outras providências: 

I - apostas presenciais em agências lotéricas; II - 

funcionamento de bares; III - funcionamento do comércio 

nas comunidades do Município, ressalvados o dos 

supermercados e farmácias; IV - estacionamento de 

veículos automotores particulares, na orla marítima do 

Município, no trecho entre as praias do Leme ao Pontal, 

ressalvados os de proprietários que residam nas 

proximidades; V - a circulação de pessoas em praças e 

calçadões dos centros de bairro, bem como o acesso de 
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veículos automotores particulares às vias internas dos 

mesmos, ressalvados aqueles de proprietários que neles 

residam e os empregados em serviço de entrega em 

domicílio, devendo, neste caso, o seu condutor proceder a 

essa comprovação, nas seguintes localidades: a) Santa 

Cruz; b) Madureira; c) Freguesia Jacarepaguá; d) Taquara 

Jacarepaguá; e) Tijuca - Praça Saens Pena; f) Grajaú; g) 

Pavuna; h) Cascadura; i) Realengo; j) Guaratiba; k) Méier; 

VI - obras particulares, excetuadas aquelas emergenciais, 

assim entendidas as imprescindíveis à segurança das 

instalações do imóvel.  

§ 1º Para efeito do disposto no inciso IV do caput deste 

artigo, considera-se faixa de orla aquela limitada pelos 

alinhamentos frontais dos imóveis, com testadas para as 

praias, até o limite de duzentos metros de espelho d`água, 

incluídos os logradouros públicos, calçadões e canteiros 

ajardinados, conforme disposto no § 1º, do art. 1º, do 

Decreto nº 30.542, de 18 de março de 2009, que cria o 

comitê de qualificação ambiental da orla marítima e dá 

outras providências.  

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a veículo 

automotor destinado ao serviço de entrega em domicílio, 

devendo o seu condutor proceder a essa comprovação, e 

aos estacionamentos de estabelecimentos que exerçam 

atividades essenciais.(...)” 

LEI Nº 6.740, 

DE 08 DE 

MAIO DE 

2020, 

publicada no 

D.O em 

11.05.2020 

Estabelece incentivos e benefícios para o pagamento dos 

tributos municipais que menciona, considerando a crise 

econômica oriunda da pandemia do novo 

Coronavírus (ISSQN, do IPTU, TCL, ITBI). 

DECRETO 

RIO Nº 47419 

DE 8 DE 

MAIO DE 

2020, 

publicada no 

D.O em 

11.05.2020 

Regulamenta a Lei nº 6.740 de 8 de maio de 2020, que 

estabelece incentivos e benefícios para o pagamento dos 

tributos municipais que menciona e retoma o Programa 

Concilia Rio, em relação aos créditos inscritos em Dívida 

Ativa. 

DECRETO 

RIO Nº 47421 

DE 8 DE 

MAIO DE 

2020, 

publicada no 

D.O em 

11.05.2020 

Regulamenta a aplicação dos benefícios instituídos nos 

arts. 1º e 2º da Lei nº 6.740, de 8 de maio de 2020, no caso 

de créditos não inscritos em dívida ativa. 

../../../../Danielle%20Dutra%20Soare/Downloads/rio_de_janeiro_2020-05-11_completo.pdf
../../../../Danielle%20Dutra%20Soare/Downloads/rio_de_janeiro_2020-05-11_completo.pdf
../../../../Danielle%20Dutra%20Soare/Downloads/rio_de_janeiro_2020-05-11_completo.pdf
../../../../Danielle%20Dutra%20Soare/Downloads/rio_de_janeiro_2020-05-11_completo.pdf
../../../../Danielle%20Dutra%20Soare/Downloads/rio_de_janeiro_2020-05-11_completo.pdf
../../../../Danielle%20Dutra%20Soare/Downloads/rio_de_janeiro_2020-05-11_completo.pdf
../../../../Danielle%20Dutra%20Soare/Downloads/rio_de_janeiro_2020-05-11_completo.pdf
../../../../Danielle%20Dutra%20Soare/Downloads/rio_de_janeiro_2020-05-11_completo.pdf
../../../../Danielle%20Dutra%20Soare/Downloads/rio_de_janeiro_2020-05-11_completo.pdf
http://doweb.rio.rj.gov.br/
http://doweb.rio.rj.gov.br/
http://doweb.rio.rj.gov.br/
http://doweb.rio.rj.gov.br/
http://doweb.rio.rj.gov.br/


 

 

DECRETO 

RIO Nº 47422 

DE 8 DE 

MAIO DE 

2020, 

publicada no 

D.O em 

11.05.2020 

Regulamenta, nos estritos casos que menciona, os arts. 3º 

e 4º da Lei nº 6.740, de 08 de maio de 2020, que autorizam 

a retomada do Programa Concilia Rio, 

criado pela Lei Municipal nº 5.854, de 27 de abril de 2015, 

com a redação vigente após a Lei nº 6.640, de 18 de 

setembro de 2019, no tocante aos créditos tributários não 

inscritos em Dívida Ativa. 

PORTARIA 

F/SUBTF/CIS 

N.º 272 DE 

08 DE MAIO 

DE 2020, 

publicada no 

D.O em 

11.05.2020 

Altera dispositivos da Portaria F/SUBTF/ CIS n.º 207, de 03 

de julho de 2012, que dispõe sobre cancelamento de guia 

de recolhimento do ISS, sobre cancelamento e substituição 

de NFS-e - NOTA CARIOCA e sobre a inclusão de créditos 

no Sistema 

da NOTA CARIOCA. 

 

Aviso legal - Este trabalho não reflete a nossa opinião. Foi desenvolvido para fins de informação e compartilhamento 

com a equipe interna. 

Está sendo disponibilizado ao público em geral, igualmente com propósito informativo, inexistindo qualquer 

responsabilidade sobre o conteúdo - coletado na rede mundial de computadores -, assim como ao uso que será dado ao 

mesmo. 

 

Cristiano de Loureiro Faria Mori 

Danielle Dutra Soares 

Luciana de Abreu Miranda 
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