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ÓRGÃO 
ATOS 

RESUMO 

PLANALTO 

Medida Provisória nº 

1.006, de 1º.10.2020 

Publicada no DOU 

de  2.10 de 2020 

Aumenta a margem de crédito consignado dos titulares de 

benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de 

Previdência Social durante o período da pandemia de covid-19. 

RESOLUÇÃO Nº 666, DE 

30 DE SETEMBRO DE 

2020, Publicada no DOU 

de  2.10 de 2020 

Define e disciplina a teleconsulta como forma de realização da 

Consulta de Nutrição por meio de tecnologias da informação e da 

comunicação (TICs) durante a pandemia da Covid-19 e institui o 

Cadastro Nacional de Nutricionistas para Teleconsulta (e-

Nutricionista). 

SENADO 

Pesquisa do DataSenado 

aponta aumento da 

produtividade em 

decorrência do 

teletrabalho na pandemia, 

disponibilizada em 

02.10.20  

 

 

Pesquisa nacional realizada pelo DataSenado registrou um maior 

contato do trabalhador brasileiro com o teletrabalho. Com base na 

pesquisa, cerca de 21 milhões de cidadãos já trabalharam ou 

trabalham atualmente de forma remota. Desse total, cerca de dois 

terços afirmam que o trabalho nessa modalidade se deu em razão 

do isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. Esse 

número corresponde a uma estimativa de 14 milhões de brasileiros. 

A pesquisa também apontou um ganho de produtividade no 

teletrabalho. Para 41%, o próprio rendimento laboral melhorou, 

enquanto que 19% apontam uma piora na produtividade. Para 38%, 

o desempenho não se alterou. A produtividade da empresa também 

aumentou para 37% dos entrevistados. Outros 34% acham que a 

empresa manteve o nível, enquanto 26% perceberam uma 

diminuição na produtividade.(...) 

Projeto 

A pesquisa também avaliou a opinião dos brasileiros sobre o PL 

3.512/2020. De autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES), o 

projeto trata das obrigações do empregador na realização do 

teletrabalho. Entre outras previsões, o projeto obriga o empregador 

a fornecer e manter os equipamentos e a infraestrutura para o 

teletrabalho. O projeto também obriga a reembolsar o empregado 

pelas despesas com energia elétrica, telefonia e internet; e 

estabelece o pagamento de horas extras nos moldes do trabalho 

presencial. 

De acordo com a pesquisa, 82% dos entrevistados concordam com 

o pagamento de horas extras, caso a jornada de teletrabalho seja 

superior a oito horas diárias. Nove em cada dez entrevistados 

concordam que a empresa deva fornecer equipamento eletrônico 

para que o empregado possa cumprir as tarefas no regime de 

teletrabalho. Pelo Twitter, Contarato divulgou a pesquisa do 

DataSenado e comemorou o grande apoio da população a seu 

projeto. 

Fonte: Agência Senado 
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CÂMARA 

DOS 

DEPUTADOS 

Proposta estende, em 

razão da pandemia, o 

prazo para utilização de 

milhas aéreas, publicada 

em 02.10.20  

O Projeto de Lei 4588/20 suspende por um ano após a revogação 

do Decreto Legislativo 6/20 os prazos decadenciais de utilização de 

milhas aéreas. Esse decreto reconheceu o estado de calamidade 

pública no País em razão da Covid-19 e vale até 31 de dezembro 

deste ano. 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

MPRJ 

MPRJ e Defensoria 

Pública celebram acordo 

com município de Niterói, 

para viabilizar retorno 

seguro dos estudantes do 

ensino médio às aulas 

presenciais, 

disponibilizada em 

02.10.20  

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

da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à 

Educação do Núcleo São Gonçalo, a Defensoria Pública do Estado 

(DPERJ) e o município de Niterói celebraram, na quarta-feira 

(30/09), Termo de Acordo Judicial para viabilizar o retorno às 

atividades educacionais presenciais das escolas públicas e 

particulares do ensino médio na cidade. A realização do acordo, 

homologado pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Niterói, levou a 

extinção da ação civil pública nº 0028849-73.2020.8.19.0002, 

proposta pela DPERJ contra o município e que teve por objetivo 

impedir o retorno às aulas enquanto não fossem atendidas medidas 

que garantissem a segurança dos estudantes nesse retorno às 

aulas, diante do risco de contaminação pela Covid-19.  

O município se comprometeu a garantir a segurança dos 

estudantes e professores, por meio das medidas indicadas nas 

cláusulas do acordo, podendo autorizar o retorno das atividades 

educacionais presenciais em relação ao ensino médio e de modo 

escalonado observando o seguinte cronograma: autorizar o retorno 

facultativo, inicialmente em regime híbrido e com limitação da carga 

diária de três horas, das turmas do 3º ano do ensino médio nos 

estabelecimentos educacionais, a partir de 5 de outubro; mantido o 

cenário epidemiológico favorável após 15 dias do retorno dessas 

turmas, o município poderá autorizar o retorno presencial das 

turmas do 2º ano, devendo respeitar os mesmos critérios e 

obrigações e, também mantido o cenário epidemiológico favorável, 

autorizar o retorno presencial das turmas do 1º ano após 15 dias da 

retomada  das aulas presenciais pelas turmas do 2º ano.  

Leia o Termo do Acordo Judicial.  

ERJ 

Lei Estadual 9.033 de 

01/10/2020, publicada em 

02/10/2020. 

Dispõe sobre a informação, apoio e acolhimento qualificado às 

gestantes e parturientes durante endemias, epidemias ou 

pandemias.  

Lei Estadual 9.034 de 

01/10/2020, publicada em 

02/10/2020. 

Determina a obrigação de aferição de temperatura corporal, uso de 

alcool em gel e máscaras, nos comércios e agências bancárias, 

autorizados a funcionar por serem serviços essenciais localizados 

no estado do rio de janeiro, na forma que menciona. 

Lei Estadual 9.035 de 

01/10/2020, publicada em 

02/10/2020. 

Cria programa especial de contratação de estagiários pelo período 

em que durar o estado de calamidade em decorrência da COVID-

19.  

Resolução SEEDUC 5873 

de 01/10/2020, publicada 

em 02/10/2020. 

Estabelece as adequações a serem realizadas pelas unidades 

escolares da rede estadual de ensino para início das atividades 

presenciais dos alunos de terminalidade do ensino médio 

Decreto Estadual 47.299 

de 01/10/2020, publicada 

Revoga o decreto nº 47.289, de 23 de setembro de 2020, e altera o 

decreto nº 47.287, de 18 de setembro de 2020, que dispõem sobre 
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em 02/10/2020 em edição 

extra. 

as medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus 

(covid19), em decorrência da situação de emergência em saúde. 

O Decreto versa sobre as novas regras para realização de eventos 

e atividades culturais.  

Prorrogado prazo de 

licenciamento para 

veículos com finais de 

placa 0,1 e 2, 

disponibilizada em 

02/10/2020. 

O  Detran.RJ prorrogou para o dia 31 de outubro  o  prazo de 

licenciamento para os veículos com finais de placa 0, 1 e 2. Com a 

ampliação do prazo, os motoristas ganharam mais tempo para 

retirar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos 

(CRLV) 2020, seja ele físico, impresso nas unidades do 

departamento, ou digital, pelo aplicativo. 

 Confira o novo calendário: 

- Finais de placa de 0 a 6: até 31 de outubro de 2020 

- Finais de placa de 7 a 9: até 30 de novembro de 2020 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

DECRETO RIO Nº 47969 

DE 1º DE OUTUBRO DE 

2020, publicada no D.O 

em 02.10.2020 

Altera os Decretos Rio nos 47.488 de 2 de junho de 2020, que e 

47.903 de 11 de setembro de 2020. 

CONJUR 

TRT-2 anuncia volta 

gradual de atividades 

presenciais; 1ª etapa 

começa em 5/10, 

disponibilizada em 

02/10/2020. 

O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo anunciou o "Plano 

de Retorno Gradual às Atividades Presenciais" para estabelecer as 

regras de reabertura das unidades administrativas e judiciárias. O 

plano é instituído pela Resolução GP/CR 03/20. 

O plano será executado em três etapas, com a adoção de escalas 

de atividades presenciais, regime presencial de até dois servidores 

por unidade e jornada das 11h às 15h. 

Migalhas 

Lei de SP isenta de ICMS 

materiais doados para 

prevenir coronavírus nas 

eleições, disponibilizada 

em 02/10/2020. 

A lei que isenta a cobrança, no Estado de São Paulo, do ICMS dos 

produtos usados no combate à pandemia doados à Justiça Eleitoral 

já está em vigor. Encaminhada à Assembleia Legislativa pelo 

governador João Doria, a lei 17.289/20 segue as diretrizes traçadas 

pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. 

 

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 

Advogados 

Malka Y Negri Advogados 

http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=9373
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=9373
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=9373
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=9373
https://doweb.rio.rj.gov.br/
https://doweb.rio.rj.gov.br/
https://doweb.rio.rj.gov.br/
https://www.conjur.com.br/2020-out-02/trt-retoma-atividades-presenciais-proxima-segunda-feira
https://www.conjur.com.br/2020-out-02/trt-retoma-atividades-presenciais-proxima-segunda-feira
https://www.conjur.com.br/2020-out-02/trt-retoma-atividades-presenciais-proxima-segunda-feira
https://www.conjur.com.br/2020-out-02/trt-retoma-atividades-presenciais-proxima-segunda-feira
https://www.migalhas.com.br/quentes/334275/lei-de-sp-isenta-de-icms-materiais-doados-para-prevenir-coronavirus-nas-eleicoes
https://www.migalhas.com.br/quentes/334275/lei-de-sp-isenta-de-icms-materiais-doados-para-prevenir-coronavirus-nas-eleicoes
https://www.migalhas.com.br/quentes/334275/lei-de-sp-isenta-de-icms-materiais-doados-para-prevenir-coronavirus-nas-eleicoes
https://www.migalhas.com.br/quentes/334275/lei-de-sp-isenta-de-icms-materiais-doados-para-prevenir-coronavirus-nas-eleicoes

