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#Covid-19
Por dentro das medidas 
de combate à pandemia
1º a 7 de julho de 2020

O que você precisa saber
Destaques da semana

LEI QUE GARANTE AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES 
CULTURAIS É SANCIONADA 

Produto de aprovação do Congresso Nacional, a Lei do Auxílio Emergencial 
aos trabalhadores culturais (Lei 14.017/2020) foi sancionada com vetos pelo 
presidente Jair Bolsonaro. A medida contempla: 

_auxílio para os artistas e profissionais das artes no valor de R$ 600 

_ auxílio para espaços culturais e artísticos com atividades 
interrompidas em valores que variarão entre R$ 3 mil e R$ 10 mil

_auxílio a micro e pequenas empresas do setor em moldes e valores 
similares àqueles destinados aos espaços culturais

Um ponto importante é que os valores não serão pagos diretamente pelo 
governo federal, mas sim transferidos da União para estados e municípios, que 
devem garantir o repasse aos beneficiários. O único veto do presidente foi com 
relação ao prazo de 15 dias para o repasse dos recursos, conforme havia sido 
aprovado no Senado e no Congresso. 

DECRETO PRORROGA POR DOIS MESES AUXÍLIO EMERGENCIAL

Por meio de decreto, o governo federal prorrogou por mais dois meses o 
pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. 
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PRESIDENTE DESIDRATA LEI QUE PREVÊ OBRIGATORIEDADE NO 
USO DE MÁSCARA DURANTE A PANDEMIA

Aprovada pelo Congresso, a medida que tornaria obrigatório o uso de máscaras 
em diversos locais e meios de transporte foi duramente desidratada por vetos 
presidenciais. Em suma, foi vetada quase em sua totalidade, com exceção da 
obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos e privados de circulação 
pública, bem como ônibus, trens, táxis, aplicativos de transporte e aviões. Caíram 
tanto as obrigatoriedades de uso em estabelecimentos privados e religiosos, 
como multas em caso de descumprimento, e fornecimento gratuito do item aos 
mais vulneráveis. Até mesmo a previsão de campanhas educativas por estados e 
municípios foi vetada.

LEI QUE PROTEGE INDÍGENAS É SANCIONADA COM VETOS

A lei cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios 
indígenas e determina que povos indígenas, comunidades quilombolas, 
pescadores artesanais e demais povos tradicionais sejam considerados 
“grupos em situação de extrema vulnerabilidade” e, por isso, de alto risco para 
emergências de saúde pública. Fica determinado, em outras disposições, a 
contratação emergencial de profissionais da saúde para reforçar o apoio à saúde 
indígena e a construção de hospitais de campanha em municípios próximos às 
aldeias. Entre os diversos trechos vetados estão os que preveem obrigação do 
governo em fornecer água potável, higiene, leitos hospitalares e facilidades ao 
acesso ao auxílio emergencial. Os vetos serão votados no Congresso. 

Outras medidas da semana

MINISTÉRIO DA CIDADANIA ESTENDE SUSPENSÃO DE 
BLOQUEIO A BENEFICIÁRIOS DO BPC

O Ministério da Cidadania estendeu por mais dois meses a suspensão de 
bloqueios aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
pelo não cadastramento no Cadastro Único.
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COMITÊ DE CRISE DETERMINA QUE TRANSPORTE DE ITENS 
RELACIONADOS À PANDEMIA DEVE SER FEITO PELO SETOR PRIVADO

Na primeira medida com efeitos normativos, o Comitê de Crise para 
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, vinculado à 
Casa Civil, determinou que o transporte de materiais, equipamentos e 
medicamentos relacionados ao combate à pandemia devem ser feitos, 
prioritariamente, por companhias aéreas privadas e, na impossibilidade, deve 
ser solicitado apoio do Governo Federal.

ESTENDIDA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IOF

A medida de suspensão da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras 
(IOF) sobre determinadas operações de crédito voltadas às pessoas físicas, 
micro e pequenas empresas está em vigor desde 2 de julho.

NOVA LEI GARANTE RECURSOS PARA INSTITUIÇÕES DE 
ATENDIMENTO A IDOSOS

Também produto do trabalho legislativo, o presidente sancionou a Lei 
14.018/2020,  que prevê apoio às Instituições de Longa Permanência para 
Idosos (ILPIs) no valor de R$ 160 milhões, que serão distribuídos sob 
critérios do Ministério da Família, Mulher e dos Direitos Humanos.
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Perdeu alguma informação 
importante na semana passada?  
Confira em nosso site as edições 
anteriores do Boletim Covid-19.

https://www.raps.org.br/tag/boletim/


5

EXPEDIENTE

Direção Executiva  Mônica Sodré

Coordenação de Apoio à Ação Política  Cassia Costa

Relacionamento com o Congresso Nacional  Floriano Pesaro

Pesquisa  Floriano Pesaro e Fabio Cabral

Edição  Júlia Magalhães

Diagramação  Rafael Carvalho

Revisão  João Felipe de Oliveira
        


