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#Covid-19
Por dentro das medidas 
de combate à pandemia
08 a 14 de setembro de 2020

O que você precisa saber
Destaques da semana

COM DERRUBADA DE VETOS PRESIDENCIAIS, LEI IMPÕE 
MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA

O Congresso Nacional derrubou vetos presidenciais e promulgou a lei 
14.019/2020 que traz uma série de medidas a serem tomadas em locais 
públicos e privados para o combate à infecção pela Covid-19. Dentre as 
ações, a mais polêmica – que prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras em 
locais fechados públicos e privados, como templos religiosos – e que havia 
sido vetada pelo Presidente, foi sancionada.

CONGRESSISTAS GARANTEM PROIBIÇÃO A DESPEJOS 
ATÉ OUTUBRO

Por meio da derrubada de mais um veto presidencial, os congressistas 
promulgaram a proibição de ações de despejo contra inquilinos que 
deixarem de pagar aluguéis em razão dos efeitos da pandemia. A proibição 
vale, a princípio, até 30 de outubro deste ano.

CASA CIVIL CRIA GT PARA COORDENAR AÇÕES RELACIONADAS 
À VACINA

O Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da 
Covid-19, coordenado pela Casa Civil da Presidência, instituiu um Grupo de 
Trabalho para coordenar os esforços de obtenção e distribuição das vacinas 
contra o novo coronavírus em âmbito nacional.
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GOVERNO SANCIONA COM VETO LEI QUE PREVÊ RECURSOS DE 
ACORDOS JUDICIAIS PARA COMBATE À PANDEMIA 

O Executivo sancionou com veto o texto que prevê a destinação de recursos 
obtidos em acordos judiciais para o combate à pandemia. O veto mirou 
justamente esse direcionamento que, segundo o Planalto, ampliaria 
despesas sem demonstrar impacto orçamentário e financeiro.

Perdeu alguma informação importante 
na semana passada?  

Aqui estão as principais medidas das edições 
anteriores do Boletim Covid-19

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