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A Gazen, no intuito de manter-se sempre 
atualizada acerca da legislação sobre o 
Coronavírus (COVID-19), vai, ao longo das 
semanas, compilar as legislações a nível 
Federal, Estadual e Municipal sobre o 
tema.

Confira os Decretos Municipais já 
publicados.

4



Decreto nº 20.499/2020: Dispõe sobre medidas a 
serem adotadas para o enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente do novo Coronavírus 
(COVID-19) no Município de Porto Alegre. Acesse aqui: 
https://bit.ly/3dsHcEn

Decreto nº 20.502/2020; Inclui os incs. III e IV no art. 1º 
e revoga o art. 2º do Decreto nº 20.499, de 16 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas a serem 
adotadas para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente do novo Coronavírus 
(COVID-19) no Município de Porto Alegre. Acesse aqui: 
https://bit.ly/2WEXNiA

Decreto nº 20.500/2020: Dispõe sobre medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde  pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus 
(COVID-19) aos órgãos e as entidades da 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 
Acesse aqui: https://bit.ly/2Ja1moT

Decreto nº 20.501/2020: Institui o Comitê Temporário 
de Enfrentamento ao Coronavírus (CTECOV) do 
Município de Porto Alegre, como mecanismo 
municipal da gestão coordenada em resposta à 
emergência na saúde pública. Acesse aqui: 
https://bit.ly/2J93ZHp
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Decreto nº 20.503/2020: Estabelece medidas a serem 
adotadas pelo transporte coletivo urbano e 
metropolitano, transporte privado de passageiros, 
transporte individual público e privado, para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo 
Coronavírus (COVID-19) no Município de Porto Alegre.  
Acesse aqui: https://bit.ly/3bjU12b

Decreto nº 20.504/2020: Estabelece medidas 
complementares de prevenção contágio pelo novo 
Coronavírus (COVID-19). Acesse aqui: 
https://bit.ly/3bqu2Gu

Decreto nº 20.507/2020: Altera o inc. I do art. 4º, o art. 
5º, e o parágrafo único do art. 7º, e inclui o parágrafo 
único no art. 9º, todos do Decreto nº 20.504, de 17 de 
março de 2020, que estabelece medidas 
complementares de prevenção contágio pelo novo 
Coronavírus (COVID-19). Acesse aqui: 
https://bit.ly/2xXaT07

Decreto nº 20.505/2020: Decreta situação de 
emergência e estabelece medidas para os 
estabelecimentos restaurantes, bares, casas noturnas 
e outros, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 
novo Coronavírus (COVID-19) no Município de Porto 
Alegre. Acesse aqui: https://bit.ly/3ahH60t
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Decreto nº 20.525/2020: Altera o inc. XI do art. 2º, o 
caput do art. 4º e inclui os incs. XXIV a XXXIII e os §§ 3º 
a 6º no art. 2º, parágrafo único no art. 7º no Decreto nº 
20.521, de 20 de março de 2020; altera o parágrafo 
único do art 10, renumerando-o em § 1º e inclui o 
parágrafo único no art. 9º e o § 2º no art. 10 no Decreto 
nº 20.505, de 17 de março de 2020; prorroga o prazo 
dos alvarás de funcionamento; e revoga o art. 17 do 
Decreto n 20.505, de 17 de março de 2020. Acesse 
aqui: https://bit.ly/2QHf9Yh

Decreto nº 20.506/2020: Estabelece medidas para os 
estabelecimentos shoppings centers e centros 
comerciais, para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente 
do novo Coronavírus (COVID-19) no Município de Porto 
Alegre. Acesse aqui: https://bit.ly/3ahxPFR

Decreto nº 20.508/2020: Altera o caput do art. 2º e o 
art. 4º do Decreto nº 20.506, de 17 de março de 2020, 
que estabelece medidas para os estabelecimentos 
shoppings centers e centros comerciais, para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo 
Coronavírus (COVID-19) no Município de Porto Alegre. 
Acesse aqui: https://bit.ly/2QDNDe8
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Decreto nº 20.514/2020: Altera a redação do art. 2º do 
Decreto nº 20.506, de 17 de março de 2020, que 
estabelece medidas para os estabelecimentos 
shoppings centers e centros comerciais, para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo 
Coronavírus (COVID-19) no Município de Porto Alegre. 
Acesse aqui: https://bit.ly/39ca1Sh

Decreto nº 20.512/2020: Estabelece medidas para o 
Mercado Público, para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) no 
Município de Porto Alegre. Acesse aqui: 
https://bit.ly/2wy2Lmv

Decreto nº 20.513/2020: Determina o funcionamento 
das agências bancárias, lotéricas, dos Correios e 
terminais de autoatendimento, para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo Coronavírus 
(COVID-19) no Município de Porto Alegre, e dá outras 
providências. Acesse aqui: https://bit.ly/2wqRaWu

Decreto nº 20.515/2020: Requisita o imóvel da 
Organização Irmandade Nossa Senhora dos 
Navegantes para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente 
do novo Coronavírus (COVID-19) no Município de Porto 
Alegre. Acesse aqui: https://bit.ly/2JdrDTq 8
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Decreto nº 20.516/2020: Proíbe o funcionamento de 
padarias restaurantes, bares e lancherias, exceto os 
estabelecimentos com serviço de tele-entrega, 
delivery e pegue e leve (take away) no Município de 
Porto Alegre. Acesse aqui: https://bit.ly/2UeYAFj

Decreto nº 20.518/2020: Altera o inc. III do art. 9º e 
revoga os §§ 1º e 2º do art. 5º do Decreto nº 20.500, de 
16 de março de 2020; altera o parágrafo único do art. 
7º; inclui os §§ 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º no art. 3º, o 
parágrafo único no art. 6º; e revoga o art. 5º do Decreto 
nº 20.504, de 17 de março de 2020, que estabelecem 
medidas complementares de prevenção contágio pelo 
novo Coronavírus (COVID-19). Acesse aqui: 
https://bit.ly/3ae8xsc

Decreto nº 20.519/2020: Estabelece medidas a serem 
adotadas pelo transporte coletivo urbano e 
metropolitano, transporte privado de passageiros, 
transporte individual público e privado, para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo 
Coronavírus (COVID-19) no Município de Porto Alegre. 
Acesse aqui: https://bit.ly/2y6PuSr
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Decreto nº 20.520/2020: Estabelece a possibilidade 
de declarar a rescisão, redução ou suspensão do 
objeto contratual de contratos, convênios e 
instrumentos congêneres firmados com a 
Administração Direta e Indireta do Município de Porto 
Alegre pelo período que durar a situação de 
emergência declarada pelo Município de Porto Alegre. 
Acesse aqui: https://bit.ly/2QGqS9y

Decreto nº 20.521/2020: Determina o fechamento dos 
estabelecimentos comerciais, construções civis, 
industriais e de serviços em geral, exceto os 
estabelecimentos que menciona, para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo Coronavírus 
(COVID-19) no Município de Porto Alegre. Acesse aqui: 
https://bit.ly/3aglP7f

Decreto nº 20.525/2020: Altera o inc. XI do art. 2º, o 
caput do art. 4º e inclui os incs. XXIV a XXXIII e os §§ 3º 
a 6º no art. 2º, parágrafo único no art. 7º no Decreto nº 
20.521, de 20 de março de 2020; altera o parágrafo 
único do art 10, renumerando-o em § 1º e inclui o 
parágrafo único no art. 9º e o § 2º no art. 10 no Decreto 
nº 20.505, de 17 de março de 2020; prorroga o prazo 
dos alvarás de funcionamento; e revoga o art. 17 do 
Decreto n 20.505, de 17 de março de 2020. Acesse 
aqui: https://bit.ly/39lL3jH 10
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Decreto nº 20.522/2020: Dispõe sobre práticas 
comerciais excessivas na comercialização de produtos 
de saúde e higiene, face à pandemia do novo 
Coronavírus (COVID19) e dá outras providências. 
Acesse aqui: https://bit.ly/2WD7cHc

Decreto nº 20.523/2020: Altera os arts. 8º, 9º, 10 e 11 e 
revoga o art. 12 do Decreto nº 20.505, de 17 de março 
de 2020, cancelando todos e quaisquer eventos a 
serem realizados em local fechado ou aberto em vias 
e logradouros públicos, as autorizações para 
produções audiovisuais e fotografias publicitárias de 
que trata o Decreto nº 19.565, de 25 de novembro de 
2016, proibindo o funcionamento de casas, locais de 
espetáculo, casas noturnas, pubs, boates, teatros, 
museus, centros culturais, igrejas, templos de 
qualquer natureza, bibliotecas, cinemas, auditórios, 
academias, centros de treinamento, centros de 
ginástica, estúdios, salas de atividades físicas, salas de 
yoga, estúdios de dança e clubes sociais e veda o uso 
de salões de festas, salões de jogos, salas de cinema, 
parquinhos e academias em condomínios residenciais 
no Município de Porto Alegre. Acesse aqui: 
https://bit.ly/2UgPFmw
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Decreto nº 20.524/2020: Determina a situação de 
distanciamento social de pessoas com mais de 60 
(sessenta) anos de idade para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo Coronavírus 
(COVID-19) no Município de Porto Alegre. Acesse aqui: 
https://bit.ly/2wB0NBL

Decreto nº 20.526/2020: Altera o art. 1º do Decreto nº 
20.524, de 22 de março de 2020, que determina a 
situação de distanciamento social de pessoas com 
mais de 60 (sessenta) anos de idade para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo 
Coronavírus (COVID-19) no Município de Porto Alegre. 
Acesse aqui: https://bit.ly/3bkYzoW
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Legislação Estadual
Rio Grande do Sul
Covid-19
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A Gazen, no intuito de manter-se sempre 
atualizada acerca da legislação sobre o 
Coronavírus (COVID-19), vai, ao longo das 
semanas, compilar as legislações a nível 
Federal, Estadual e Municipal sobre o 
tema.

Confira a Legislação Estadual já 
publicada.
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Decreto nº 55.115/2020

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo Covid-19 (novo coronavírus) no âmbito 
do Estado, entre elas:

• Suspendeu, pelo prazo de 30 dias, atividades de 
capacitação, de treinamento ou de eventos coletivos.

• Suspendeu a participação de servidores estaduais 
em eventos ou viagens internacionais ou 
interestaduais pelo prazo de 30 dias.

• Servidores que estiverem retornando de férias 
devem informar à chefia, antes de voltar ao trabalho, o 
itinerário da viagem, apresentando comprovação.

• Servidores que tiveram contato ou convívio direto 
com algum caso suspeito ou confirmado também 
devem informar isso à chefia.

• Servidores e os empregados públicos que têm 
contato ou convívio direto com caso suspeito ou 
confirmado também devem informar o fato à chefia 
imediata; se apresentarem sintomas, devem ser 
afastados do trabalho, sem prejuízo de remuneração, 
por no mínimo 14 dias ou conforme determinação 
médica. Os que não apresentem devem cumprir 
regime de teletrabalho por 14 dias, sem participar de 
reuniões ou tarefas presenciais. O mesmo vale para 
secretários e diretores das entidades.

Acesse aqui: https://bit.ly/39b5zDf
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Decreto nº 55.118/2020

Estabelece medidas complementares de prevenção 
ao contágio pelo Covid-19 (novo coronavírus) no 
âmbito do Estado, entre elas:

• Suspendeu as aulas da rede pública estadual a partir 
de 19 de março por 15 dias, prorrogáveis conforme a 
necessidade, devendo a Secretaria da Educação 
estabelecer plano de ensino e adotar as medidas 
necessárias para o cumprimento das medidas de 
prevenção da transmissão do Covid-19.

• Recomendou que as escolas e as instituições de 
ensino da rede privada de todos os níveis adotem as 
mesmas medidas da rede estadual, com suspensão 
de aulas, planejamento de tarefas à distância e 
orientações sobre prevenção.

• Determinou que servidores com 60 anos ou mais, 
grávidas, portadores de doenças respiratórias ou 
imunodeprimidos ou que tenham alguma 
recomendação médica específica sejam 
encaminhados para teletrabalho. Há exceções para 
funcionários das secretarias da Saúde, da Segurança 
Pública e da Administração Penitenciária e das 
fundações de Atendimento Sócio Educativo e de 
Proteção Especial do Rio Grande do Sul.
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Decreto nº 55.118/2020:

• Suspendeu, pelo prazo de 45 dias, as férias e as 
licenças prêmio e especial dos militares e dos 
servidores dos órgãos vinculados às secretarias da 
Saúde, da Segurança Pública e da Administração 
Penitenciária, bem como dos empregados das 
fundações de Atendimento Sócio Educativo e de 
Proteção Especial do Rio Grande do Sul, os quais ficam 
convocados para atuar conforme as orientações do 
governo. A exceção são os servidores que pertencem 
ao grupo de risco.

• Determinou que qualquer servidor cujo trabalho 
possa ser realizado de casa, sem prejuízo ao serviço 
público, desempenhe suas atribuições em regime 
excepcional de teletrabalho. Para aqueles que isso não 
for possível, deve ser aplicado revezamento de suas 
jornadas de trabalho para evitar aglomerações em 
locais de circulação comum, como salas, elevadores, 
corredores, auditórios, restaurantes e pontos de 
ônibus.

• Suspendeu a realização de eventos do governo do 
Estado com participação de mais de cem pessoas.
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Decreto nº 55.118/2020:

• Recomendou que atividades e eventos da iniciativa 
privada que também tenham mais de cem pessoas 
sejam cancelados.

• Dispensou, pelo prazo de 120 dias, da realização de 
prova de vida os aposentados, pensionistas e militares 
inativos vinculados ao Estado e ao Instituto de 
Previdência do Estado (IPE-Prev).

• Determinou que todos os órgãos e entidades do 
governo do Estado adotem medidas de prevenção da 
transmissão do coronavírus, como manter o ambiente 
de trabalho bem ventilado, com janelas e portas 
abertas, sempre que possível; limpar e desinfetar 
objetos e superfícies tocados com frequência; evitar 
aglomerações e a circulação desnecessária de 
servidores; e vedar a realização de eventos com mais 
de cem pessoas.

• Recomendou às empresas e entidades privadas com 
sede no Estado a adotarem as mesmas medidas de 
prevenção determinadas aos órgãos públicos.

Acesse aqui: https://bit.ly/2WGx596
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Decreto nº 55.128/2020:

Altera o Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020, 
que declara situação de calamidade pública em todo 
o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de 
prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo 
COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências, 
e altera o Decreto n º 55.129, de 19 de março de 2020, 
que institui Gabinete de Crise para o Enfrentamento da 
Epidemia COVID-19, Conselho de Crise para o 
Enfrentamento da Epidemia COVID-19, Grupo 
Interinstitucional de Monitoramento das Ações de 
Prevenção e Mitigação dos efeitos do COVID-19 no 
Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Sul e 
Centro de Operação de Emergência - COVID 19 (COE 
COVID-19) do Estado do Rio Grande do Sul.

Acesse aqui: https://bit.ly/2UwZrjF
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Legislação Federal
Covid-19
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A Gazen, no intuito de manter-se sempre 
atualizada acerca da legislação sobre o 
Coronavírus (COVID-19), vai, ao longo das 
semanas, compilar as legislações a nível 
Federal, Estadual e Municipal sobre o 
tema.

Confira a Legislação Federal já publicada.
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Lei nº 13.979/2020: Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019.

Acesse aqui: https://bit.ly/33PfLR2 

Portaria nº 356/2020: 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).

Acesse aqui: https://bit.ly/39aT3nm

Decreto nº 10.277/2020: Institui o Comitê de Crise 
para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da 
Covid-19 .

Acesse aqui: https://bit.ly/2vLygsR

Portaria nº 5/2020: Dispõe sobre a compulsoriedade 
das medidas de enfrentamento da emergência de 
saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020.

Acesse aqui: https://bit.ly/2WDk00e
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Resolução nº 152/2020: Prorroga o prazo para 
pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples 
Nacional.

Acesse aqui: https://bit.ly/2Uu0yjY

Medida Provisória nº 925/2020: Dispõe sobre 
medidas emergenciais para a aviação civil brasileira 
em razão da pandemia da covid-19 .

Acesse aqui: https://bit.ly/2QIOMBg

Portaria nº 683/2020: Dispõe sobre a instituição de 
comitê técnico para elaboração de iniciativas de 
promoção e defesa dos Direitos Humanos, 
considerando a situação de emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).

Acesse aqui: https://bit.ly/39cZs1d

Portaria nº 454/2020: Declara, em todo o território 
nacional, o estado de transmissão comunitária do 
coronavírus (covid-19).

Acesse aqui: https://bit.ly/33IqM6p
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Decreto Legislativo nº 6/2020: 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.

Acesse aqui: https://bit.ly/2vLxhch

Decreto nº 10.282/2020: Regulamenta a Lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços 
públicos e as atividades essenciais.

Acesse aqui: https://bit.ly/3bonFDr

Decreto nº 10.285/2020: Reduz temporariamente as 
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI incidentes sobre os produtos que menciona.

Acesse aqui: https://bit.ly/2Jemb2G

Medida Provisória nº 926/2020: Altera a Lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre 
procedimentos para aquisição de bens, serviços e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus.

Acesse aqui: https://bit.ly/2J8FGcT
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Decreto nº 10.288/2020: Regulamenta a Lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, para definir as atividades e 
os serviços relacionados à imprensa como essenciais.

Acesse aqui: https://bit.ly/3dtSlov

Medida Provisória nº 927/2020: Dispõe sobre as 
medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e 
dá outras providências.

Acesse aqui: https://bit.ly/399bitq

Medida Provisória nº 928/2020: Altera a Lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019, e revoga o 
art. 18 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 
2020.

Acesse aqui: https://bit.ly/33GV89z
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Portaria Conjunta nº 555/2020: Dispõe sobre a 
prorrogação do prazo de validade das Certidões 
Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões 
Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos 
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União (CPEND), em decorrência da pandemia 
relacionada ao coronavírus (COVID-19).

Acesse aqui: https://bit.ly/2JfHHDS
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