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1 INTRODUÇÃO 

Esta nota técnica, elaborada por consultores da área XVI 

(saúde pública e sanitarismo) da Consultoria Legislativa (Conle) da Câmara 

dos Deputados (CD), tem como objetivo sintetizar informações e fontes 

confiáveis sobre a pandemia de COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), 

enfermidade viral causada pelo SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2), com fundamento em normas técnicas 

internacionalmente aceitas, de modo a apoiar diversos trabalhos desenvolvidos 

pela Câmara dos Deputados. 

Esta nota revisa a que foi elaborada em 24/03/20 e está 

composta pelos seguintes tópicos: a) situação da pandemia no Brasil e no 

mundo; b) medidas de controle; c) legislação pertinente; d) ações da CD, 

incluindo proposições legislativas apresentadas. 

2 A PANDEMIA NO BRASIL E NO MUNDO 

A pandemia está em evolução, de modo que os dados 

modificam-se rapidamente.  

Os coronavírus constituem uma grande família que provoca 

doença tanto em animais quanto em humanos, com manifestações 

principalmente respiratórias, em virtude de respostas pulmonares exacerbadas. 

Nos últimos tempos, provocaram epidemias graves como a SARS – Severe 

Acute Respiratory Syndrome (Síndrome Respiratória Aguda Grave), em 2002, 

originária da China, e a MERS – Middle East Respiratory Syndrome (Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio), surgida em 2012, na Arábia Saudita. 

Uma característica importante é o papel de animais como 

reservatórios desses vírus, que conseguem, por vezes, migrar para o homem. 

No caso presente, o papel de morcegos tem sido investigado, bem como o de 

serpentes, pangolins e civetas. A transmissão se dá pessoa-a-pessoa e a 

letalidade inicialmente foi estimada em torno de 2 a 3%, principalmente entre 
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idosos e pessoas com comorbidades.1 No entanto, a grande maioria dos 

infectados tende a desenvolver sintomas leves semelhantes aos da gripe. 

Cumpre ressaltar que os dados de letalidade variam entre 

países e ao longo do tempo. Isso se deve a questões intrínsecas a cada região, 

como: 1) o perfil sociodemográfico, cultural e de morbidade das populações; 2) 

a virulência das cepas em circulação; 3) a subnotificação de casos, 

especialmente os casos leves, em face da impossibilidade de testar todos os 

pacientes suspeitos, como vem ocorrendo em nosso meio. 

Informações qualificadas podem ser obtidas nos sítios da 

Internet listados no Apêndice 1, identificados pela equipe de elaboração desse 

texto e pelo Centro de Informação e Documentação da Câmara dos Deputados 

(Cedi). 

A seguir, são apresentados dados sobre a situação no mundo 

e no Brasil. 

2.1 SITUAÇÃO NO MUNDO 

Em 09/04/2020, a sala de situação da Organização Mundial da 

Saúde (OMS)2 computava 1.436.198 casos e 85.522 mortes devido à COVID-

19, ocorrendo em todas as regiões monitoradas. Na América do Sul, todos os 

países apresentavam casos. 

O número de novos casos no mundo por dia segue uma 

tendência clara de elevação: em 22/02, eram 978 casos; em 11/03, eram 

7.266; em 22/03, 32.443 casos e em 09/04, 82.837.  

A tabela 1 mostra os dez países com o maior número de casos 

confirmados.3  

 
  

                                            
1
 CHEN, Y, LI, L. SARS-CoV-2: virus dynamis and host response. Mar, 2020. Dispon[ivel online em  The 
Lancet. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30235-8/fulltext. Consultado 
em 25.03.2020. 

2
 Disponível em: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports. 

3
 Disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/be-covid-08-final.pdf.. 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/be-covid-08-final.pdf
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Tabela 1. Distribuição dos 10 países com maior frequência de 

casos de infecção por COVID-19. 

País 
Nº de casos 

confirmados 

Nº de 

óbitos 

Mortalidade/ 

milhão de 

habitantes 

Estados Unidos 400.549 12.857 3,9 

Espanha 146.690 14.555 31,2 

Itália 135.586 17.127 28,3 

França 109.069 10.328 9,7 

Alemanha 107.663 2.016 2,4 

China 81.802 3.333 0,2 

Irã 64.586 3.993 4,9 

Reino Unido 55.242 6.159 9,3 

Turquia 34.109 725 0,9 

Bélgica 23.403 2.240 11,3 

Fonte: Boletim no 8 do Ministério da Saúde (09/04/20), a partir 

de dados da OMS e da Universidade Johns Hopkins. 

 

Dados epidemiológicos atualizados em tempo real podem ser 

encontrados no endereço eletrônico:  

<https://www.worldometers.info/coronavirus/>. 

 

2.2 SITUAÇÃO NO BRASIL 

Os primeiros 100 casos de COVID-19 do Brasil ocorreram em 

17 dias. Nos sete dias seguintes foram registrados 1.000 casos e após mais 14 

dias foram registrados mais 10.000 casos. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Até 08/04/20, segundo o Ministério da Saúde4, foram 

registrados 15.927 casos no País, sendo que o acréscimo nas últimas 24 horas 

foi de 2.210 novos casos da doença, o que representou um aumento de 16% 

em relação ao total acumulado até o dia anterior. 

O Brasil situava-se em 14º, entre os países do mundo, quanto 

ao número de óbitos; em 8º, quanto à taxa de letalidade; e em 16º, quanto à 

mortalidade por coronavírus.  

A maior parte dos casos estava concentrada na região Sudeste 

(9.487; 59,6%), seguindo-se as regiões Nordeste (2.825; 17,7%) e Sul (1.551; 

9,7%). São Paulo foi a Unidade Federada que apresentou o maior número de 

casos confirmados (6.708), seguindo-se: Rio de Janeiro (1.938), Ceará (1.291), 

Amazonas (804) e Minas Gerais (614). 

O Brasil apresentou um coeficiente de incidência de 

7,5/100.000 habitantes. Os maiores coeficientes foram registrados nas 

seguintes Unidades Federadas: Amazonas (19,1/100.000), Distrito Federal 

(16,7/100.000), São Paulo (14,5/100.000), Ceará (14,1/100.000) e Amapá 

(12,4/100.000). 

Até o dia 08 de abril de 2020, foram registrados 800 óbitos no 

País, com uma letalidade de 5,0%. As maiores taxas de letalidade foram 

registradas no Sudeste (5,8%; 554/9.487), seguido de Nordeste (5,0%; 

141/2.825) e Norte (3,4%; 42/1.222). As Unidades Federadas com o maior 

número de óbitos confirmados por COVID-19 foram: São Paulo (428), Rio de 

Janeiro (106), Pernambuco (46), Ceará (43) e Amazonas (30). Apenas 

Tocantins não havia apresentado óbitos confirmados de COVID-19. 

Dos 5.570 municípios do Brasil, 44,9% (2.501) não possuem 

registros de casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG – 

(que também pode ser causada pelo novo coronavírus), nem possuem 

registros de casos suspeitos de COVID-19.  

 

                                            
4
 Boletim Epidemiológico n

o
 8 do Ministério da Saúde, de 09/04/20. Disponível em: 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/be-covid-08-final.pdf. 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/be-covid-08-final.pdf
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3 MEDIDAS DE CONTROLE 

Medidas são adotadas de acordo com o nível de transmissão 

do SARS-CoV-2, sendo gradativas e mais restritivas à medida que se passa da 

situação de casos confirmados importados, para os locais, e para os 

comunitários. Desse modo, as autoridades sanitárias nacionais, estaduais e 

municipais necessitam atuar de modo integrado, para que as medidas de 

controle atendam às necessidades dos respectivos níveis. 

As fontes citadas no Apêndice 1 também indicam as medidas 

de controle adotadas no Brasil e por organismos internacionais.  

4 LEGISLAÇÃO 

O Centro de Informação e Documentação da Câmara dos 

Deputados (Cedi) elaborou listagem de normas no nível internacional e 

nacional relacionadas ao contexto da pandemia, complementadas por normas 

identificadas pela equipe de elaboração desse texto5, apresentada a seguir:   

- Organização Mundial de Saúde, 

Regulamento Sanitário Internacional (RSI), 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view

=article&id=5847:regulamento-sanitario-internacional-

rsi&Itemid=812, 

- Brasil, 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-

2022/2020/Lei/L13979.htm, 

Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, promulga o texto 

revisado do Regulamento Sanitário Internacional, acordado na 

                                            
5
 Outros atos normativos relacionados à Pandemia de COVID-19 estão compilados no sítio da Internet da 
Presidência da República: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19. 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5847:regulamento-sanitario-internacional-rsi&Itemid=812
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5847:regulamento-sanitario-internacional-rsi&Itemid=812
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5847:regulamento-sanitario-internacional-rsi&Itemid=812
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19
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58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, em 

23 de maio de 2005,  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-

2022/2020/Decreto/D10212.htm#anexo, 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal ( artigos. 131, 267, 268, 269) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del2848compilado.htm 

Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os 

crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da 

Constituição Federal, e determina outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm 

Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura infrações 

à legislação sanitária federal, estabelece as sanções 

respectivas, e dá outras providências (com destaque para os 

incisos II, III, VI, VII, e IX do art. 10, que aborda infrações 

sanitárias). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6437.htm 

Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que dispõe 

sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional - ESPIN e institui a Força Nacional do 

Sistema Único de Saúde - FN-SUS. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Decreto/D7616.htm 

Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 

termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá 

outras providências (art. 2º) . 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8745compilada.htm. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6437.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7616.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7616.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8745compilada.htm
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5 AÇÕES NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Nessa seção são apresentadas informações sobre a atuação 

da Câmara dos Deputados, por meio de Comissão Externa e da apresentação 

de proposições legislativas. 

5.1 COMISSÃO EXTERNA 

A Comissão Externa sobre Ações Preventivas Coronavirus no 

Brasil iniciou suas reuniões em 18/02/20 e tem canalizado o esforço de 

apresentação de proposições legislativas relacionadas à pandemia, além de 

atividades de fiscalização das ações preventivas e de controle. 

Foram realizadas reuniões no Ministério da Saúde e 

Audiências Púbicas com autoridades sanitárias e pesquisadores, tanto em 

Brasília como em diversos estados. Os Parlamentares realizaram visitas a 

portos e aeroportos para verificar a fiscalização do estado de saúde dos 

passageiros. 

Foi ainda importante a articulação da Comissão Externa para a 

excepcionalmente rápida apreciação e aprovação do texto que se converteu na 

Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para apoio às ações propostas pelo 

Ministério da Saúde e para buscar soluções para o desabastecimento de 

insumos de proteção individual e respiradores. As atividades continuarão a 

ocorrer durante a evolução da pandemia. 

As atividades da Comissão estão disponíveis em: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

temporarias/externas/56a-legislatura/acoes-preventivas-coronavirus-no-brasil. 

 .5.2 PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS 

O Apêndice 2 apresenta as proposições legislativas 

apresentadas na Câmara dos Deputados, contendo os termos '"corona*" ou 

"covid*" ou "pandemia*", conforme pesquisa realizada pelo Centro de 

Informação e Documentação da Câmara dos Deputados (Cedi) em 23/03/20. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/externas/56a-legislatura/acoes-preventivas-coronavirus-no-brasil
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/externas/56a-legislatura/acoes-preventivas-coronavirus-no-brasil
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Até essa data, havia 82 proposições, três já transformadas em norma, sendo 

elas:  

- PRC 11/2020, que institui, no âmbito da Câmara dos 

Deputados, o Sistema de Deliberação Remota, medida excepcional destinada 

a viabilizar o funcionamento do Plenário durante a emergência de saúde 

pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-1 9); 

transformado na Resolução da Câmara dos Deputados 14/2020; 

- PL 23/2020, que dispõe sobre as medidas sanitárias para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus. NOVA EMENTA: Dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; transformado na Lei 

Ordinária 13979/2020; 

 - PDL 88/2020, que reconhece, para os fins do disposto no art. 

65 da Lei Complementar n° 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; 

transformado no Decreto Legislativo 55/2020. 

Destaca-se matéria que recentemente iniciou tramitação, a 

Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que 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.6  

 

  

                                            
6
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm 

. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
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APÊNDICE 1. FONTES DE INFORMAÇÃO 

Entre outros locais, informações qualificadas sobre a pandemia 

podem ser obtidas nos sítios da Internet a seguir, identificados pela equipe de 

elaboração desse texto e pelo Centro de Informação e Documentação da 

Câmara dos Deputados (Cedi).   

- Ministério da Saúde, 

https://saude.gov.br/coronavirus, 

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/,  

https://coronavirus.saude.gov.br/linha-do-tempo, 

https://covid.saude.gov.br/, 

https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel.php. 

- Organização Mundial de Saúde,  

Coronavirus disease (COVID-19) outbreak, 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019, 

Novel Coronavirus (COVID-19) Situation,  

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5

beeeee1b9125cd, 

Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports, 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/situation-reports/, 

Global research on coronavirus disease (COVID-19), 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov, 

COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-

sprp-unct-guidelines.pdf?sfvrsn=81ff43d8_4, 

https://saude.gov.br/coronavirus
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
https://coronavirus.saude.gov.br/linha-do-tempo
https://covid.saude.gov.br/
https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel.php
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf?sfvrsn=81ff43d8_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf?sfvrsn=81ff43d8_4
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Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Guidance 

for schools, workplaces & institutions, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-

workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6 

Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When 

and how to use masks, 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks, 

Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Myth 

busters, 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/myth-busters; 

- Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 

Folha informativa – COVID-19 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view

=article&id=6101:folha-informativa-novo-coronavirus-2019-

ncov&Itemid=875. 

- Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 

http://www.saude.df.gov.br/coronavirus/; 

- New England Journal of Medicine, 

https://www.nejm.org/coronavirus; 

- British Medical Journal, https://bmj.com/coronavirus; 

- Lancet, https://www.thelancet.com/coronavirus; 

- Journal of the American Medical Association, 

https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert; 

- Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, 

https://coronavirus.jhu.edu/; 

- Governo dos EUA,  

https://coronavirus.gov, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:folha-informativa-novo-coronavirus-2019-ncov&Itemid=875
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:folha-informativa-novo-coronavirus-2019-ncov&Itemid=875
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:folha-informativa-novo-coronavirus-2019-ncov&Itemid=875
http://www.saude.df.gov.br/coronavirus/
https://www.nejm.org/coronavirus
https://bmj.com/coronavirus
https://www.thelancet.com/coronavirus
https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert
https://coronavirus.jhu.edu/
https://coronavirus.gov/
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- Centers for Disease Control 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-

institutions; 

- Google – Covid19 

http://www.google.com/covid19, 

Mapas de casos confirmados no mundo 

https://google.org/crisisresponse/covid19-map. 

 

  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions
http://www.google.com/covid19
https://google.org/crisisresponse/covid19-map
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APÊNDICE 2. PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS 

Proposicao Ementa Autor Partido UF Apresentac
ao 

Tipo Situação na CD 

MPV 921/2020 
CN 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, no valor de R$ 11.287.803,00, 
para os fins que especifica 

Poder Executivo - - 10/02/2020 Medida 
Provisória 

MESA - 
Aguardando 
Recebimento 

MPV 924/2020  

Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde, no valor de R$ 
5.099.795.979,00, para os fins que especifica. 

Poder Executivo - - 13/03/2020 Medida 
Provisória 

MESA - 
Aguardando 
Recebimento 

MPV 925/2020 

Dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da 
covid-19. 

Poder Executivo - - 19/03/2020 Medida 
Provisória 

MESA - 
Aguardando 
Recebimento 

PDL 90/2020 

Fixa o subsídio para os membros do Congresso Nacional, revoga o Decreto Legislativo nº 276, 
de 17 de dezembro de 2014 em razão da pandemia relacionada ao COVID-19 e dá outras 
providências.  

Rodrigo Coelho  PSB  SC 23/03/2020 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

- 

PDL 88/2020 

Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar n° 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. 

Orlando Silva  PCdoB  SP 18/03/2020 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

Transformada 
no(a) Decreto 
Legislativo 
55/2020 

PDL 87/2020 

Susta os efeitos do art. 2º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC- nº 46, de 20 de 
fevereiro de 2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Dr. Luiz Antonio 
Teixeira Jr.  

PP  RJ 17/03/2020 Projeto de 
Decreto 
Legislativo 

MESA - 
Aguardando 
Apreciação pelo 
Senado Federal 

PL 754/2020 

Dispõe sobre o benefício de prestação continuada temporário durante a pandemia do 
Coronavírus. 

Alice Portugal  PCdoB  BA 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 757/2020 

Acrescenta dispositivos ao art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para proibir a 
suspensão do fornecimento de energia elétrica, de água, de esgoto e de gás encanado, por 
inadimplência, enquanto durar o estado de emergência em saúde pública em razão da 
pandemia de Coronavírus. 

Alice Portugal  PCdoB  BA 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 758/2020 

Dispõe sobre Financiamento Imobiliário de imóveis urbanos em situação de emergência 
sanitária decorrente do coronavírus.  

Alice Portugal  PCdoB  BA 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 753/2020 

Dispõe sobre a requisição administrativa, pelo Poder Público, de bens móveis, imóveis, 
serviços e insumos de saúde, de propriedade particular, para utilização em serviços de saúde 
destinados ao combate à pandemia. 

Arlindo Chinaglia  PT  SP 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2236866
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2236866
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239115
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241642
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241652
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239648
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239384
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239662
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239667
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239666
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239661
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PL 760/2020 

Dispõe sobre medidas adicionais para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, a fim de 
proteger populações especialmente vulneráveis. 

Arlindo Chinaglia  PT  SP 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 759/2020 

Proibição de corte dos serviços de energia elétrica e água durante a crise do Coronavírus. Fernando 
Rodolfo  

PL  PE 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 797/2020 

Dispõe sobre alterações na Tarifa Social de Energia Elétrica, para os consumidores 
enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda, prevista na Lei nº 12.212, de 20 de 
janeiro de 2010, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do 
coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Léo Moraes  PODE  RO 20/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 787/2020 

Dispõe sobre o Auxílio Emergencial Financeiro destinado a agricultores familiares e 
empreendedores familiares rurais em situação de isolamento ou quarentena, em razão da 
pandemia do COVID-19. 

Natália 
Bonavides  

PT  RN 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 788/2020 

Dispõe sobre o Auxílio Emergencial Financeiro destinado pessoas em situação de rua durante 
a pandemia do vírus COVID-19. 

Natália 
Bonavides  

PT  RN 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 789/2020 

Estabelece auxílio financeiro para microempresas durante a situação de pandemia do vírus 
COVID-19.  

Natália 
Bonavides  

PT  RN 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 790/2020 

Dispõe sobre medidas de proteção ao empregado dispensado durante o período de pandemia 
do vírus COVID-19. 

Natália 
Bonavides  

PT  RN 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 761/2020 

Dispõe sobre a suspensão de pagamentos de luz, água e gás durante o período da pandemia 
do COVID19,. 

Paulo Teixeira  PT  SP 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 791/2020 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para instituir o Comitê Nacional de Órgãos de 
Justiça e Controle para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais, relacionados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da covid19. 

Poder Executivo - - 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 794/2020 

Regulamenta os procedimentos a serem seguidos nos serviços de entregas à domicílio 
(delivery) durante o período de calamidade pública devido ao coronavírus (COVID-19). 

Professor Israel 
Batista  

PV  DF 20/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 795/2020 

Dispõe sobre financiamento imobiliário de imóveis urbanos - Minha Casa Minha Vida, durante 
período de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao 
coronavírus (Covid19) 

Professor Israel 
Batista  

PV  DF 20/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239677
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239669
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241647
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241630
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241631
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241632
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241633
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239680
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241635
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241643
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241644
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PL 796/2020 

Institui medidas de proteção ao emprego e ao empregado durante período de emergência de 
saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid19)  

Professor Israel 
Batista  

PV  DF 20/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 762/2020 

Autoriza o Poder Executivo a conceder empréstimo através do BNDES a juros zero a hospitais 
sem fins lucrativos SUS para amortizar 100% das dívidas de empréstimos com outros bancos 
para que possam substituir as dívidas com cobrança de juros por dividas a juros zero com o 
intuito de ajudar os hospitais sem fins lucrativos SUS no tratamento da COVID-19. 

Reginaldo Lopes  PT  MG 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 763/2020 

Autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento de dívida e desconto em dívida de 
empresas MEI e ME no período de restrição à movimentação e contato pelo motivo da 
Pandemia Covid-19 (Corona vírus). 

Reginaldo Lopes  PT  MG 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 764/2020 

Autoriza o Poder Executivo a conceder empréstimo através do BNDES a juros 0 a hospitais 
sem fins lucrativos SUS para que possam disponibilizar e estruturar novos leitos SUS para o 
tratamento da COVID-19.  

Reginaldo Lopes  PT  MG 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 765/2020 

Autoriza o Poder Executivo a conceder perdão de dívida de hospitais privados sem fins 
lucrativos sem certificado de CEBAS que disponibilizarem leitos SUS para o tratamento da 
COVID-19.  

Reginaldo Lopes  PT  MG 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 804/2020 

Dispõe sobre a proteção tributária, previdenciária e assistencial em razão da pandemia 
relacionada ao COVID-19. 

Rodrigo Coelho  PSB  SC 23/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 778/2020 

Altera o art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os procedimentos 
licitatórios vinculados ao combate a epidemias e pandemias, e dá outras providências. 

Rose Modesto  PSDB  MS 19/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 803/2020 

Estabelece medidas de enfrentamento aos reflexos socioeconômicos do agente viral "nCov-
2019", da família coronavírus.  

Sanderson  PSL  RS 20/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

PL 792/2020 

Altera a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, acrescentando os incisos IX e X ao Art. 3º da 
Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas que poderão ser 
adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

Zeca Dirceu  PT  PR 20/03/2020 Projeto de 
Lei 

- 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241645
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2240120
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2240140
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2240154
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2240170
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241653
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241619
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241651
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2241637
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PL 647/2020 

Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 (FGTS), para possibilitar o saque do saldo do 
FGTS em casos de estado de emergência ou calamidade pública.  

Vinicius Poit  NOVO  SP 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

Apensado ao PL 
7472/2010 

PL 668/2020 

Dispõe sobre a proibição de exportações de produtos médicos, hospitalares e de higiene 
essenciais ao combate à epidemia de Coronavírus no Brasil.  

Dr. Luiz Antonio 
Teixeira Jr.  

PP  RJ 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

MESA - 
Aguardando 
Apreciação pelo 
Senado Federal 

PL 696/2020 

Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (2019-nCoV). Adriana Ventura  NOVO  SP 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 740/2020 

Define medidas econômicas e sociais visando a mitigação dos efeitos da pandemia do novo 
coronavírus - COVID 19 

Alencar Santana 
Braga  

PT  SP 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 734/2020 

Altera o Código Penal Brasileiro para fazer inserir o artigo 268-A para incluir como crime a 
elevação de preços de produtos e serviços médicos hospitalares em momentos de crise na 
saúde pública, mais especificamente em épocas de calamidade publica, epidemia e pandemia 
declaradas. Altera o Código de Defesa do Consumidor para tornar crime contra o consumidor a 
elevação de preços. 

Alexandre Frota  PSDB  SP 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 667/2020 

Estipula a reserva de leitos no limite de 50% nos hospitais privados para pacientes de COVID-
19, assim como a internação compulsória de paciente de COVID-19, na ausência de leito em 
hospitais públicos credenciados ao SUS - Sistema Único de Saúde, mediante termo de 
encaminhamento de médico do SUS. 

André Fufuca  PP  MA 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 664/2020 

Destina extraordinariamente os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 
para o enfrentamento da epidemia do Coronavírus. 

André Janones  AVANT
E  

MG 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 663/2020 

Acrescenta o art. 60-A à Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, bem como acrescenta o art. 
105-B à Lei 9.504 de 30 de setembro de 1997, para destinação dos fundos partidário e eleitoral 
ao combate e prevenção da pandemia COVID-19. 

Carla Zambelli  PSL  SP 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do Pres. 
da Câmara dos 
Deputados 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239120
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239385
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239462
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239618
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239604
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239379
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239373
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239371
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PL 711/2020 

Institui causas de aumento, até o quádruplo, para os crimes de Perigo para a vida ou saúde de 
outrem, previsto no art. 132 do Código Penal brasileiro, e de Infração de medida sanitária 
preventiva, previsto no art. 268 do mesmo diploma legal, nas hipóteses em que, 
respectivamente, a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo envolve doença cuja 
incidência tenha sido reconhecida como pandêmica pela Organização Mundial de Saúde e a 
incidência da doença contagiosa cuja introdução ou propagação se visa evitar tiver sido 
reconhecida como pandêmica pela mesma entidade, tudo com o objetivo de se minorar a 
disseminação do Coronavírus. 

Carlos Sampaio  PSDB  SP 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 691/2020 

Altera a Lei nº 13.979, de 7 de fevereiro de 2020, para estabelecer procedimentos sanitários e 
de saúde a passageiros e tripulações de embarcações nacionais e internacionais quando for 
declarado pandemia pela Organização Mundial da Saúde- OMS. 

Cássio Andrade  PSB  PA 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 704/2020 

Determina que o Poder Público Federal deverá implementar medidas de prevenção aos 
profissionais da saúde em relação à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). 

Célio Studart  PV  CE 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 705/2020 

Insere o art. 339-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de fevereiro de 1940, tipificando a conduta 
propagação de informações sabidamente falsas em relação a epidemias e pandemias que 
acometam a saúde pública nacional. 

Célio Studart  PV  CE 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 739/2020 

Dispõe sobre a compensação de dias parados por razão da epidemia do Coronavírus em finais 
de semana e feriados.  

Darci de Matos  PSD  SC 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 656/2020 

Eleva a sanção do crime de infração de medida sanitária preventiva, disposto no art. 268 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para a de reclusão, de 2 
(dois) a 5 (cinco) anos, e multa; bem como tipifica a conduta do agente que induzir ou instigar 
outrem a praticar a conduta prevista no caput deste artigo. 

Denis Bezerra  PSB  CE 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 675/2020 

Insere disposição transitória na Lei 12.414, de 09 de junho de 2011, enquanto durar a 
pandemia do Covid-19, e dá outras providências. 

Denis Bezerra  PSB  CE 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239488
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239455
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239477
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239478
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239616
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239362
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239406
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PL 688/2020 

Insere na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - o 
Título VII como disposição transitória, em virtude da situação excepcional vivida no país 
decorrente do COVID-19. 

Denis Bezerra  PSB  CE 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 661/2020 

Institui medidas de proteção ao emprego e ao empregado durante período de emergência de 
saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19) 

Efraim Filho  DEM  PB 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 735/2020 

"Fica criado o abono destinado a feirantes e agricultores familiares que se encontram em 
isolamento ou quarentena em razão da pandemia do COVID-19, consoante a Lei 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, e que apresentam-se impossibilitados de comercializar sua produção 
também por medidas determinadas pelos executivos municipais.." 

Enio Verri  PT  PR 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 698/2020 

Cria o Programa de Renda Básica Emergencial; altera a lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
para ampliar o prazo de recebimento do seguro-desemprego, propõe o tabelamento de preços 
de equipamentos de proteção individual e utilizados para o controle da transmissão do Covid-
19 e dá outras providências.  

Fernanda 
Melchionna  

PSOL  RS 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 738/2020 

Acrescenta dispositivo aos arts. 56 e 76 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 
do Consumidor) para alterar a sanção aplicada às infrações das normas de defesa do 
consumidor e incluir os casos de epidemia, pandemia e calamidade pública. 

Gil Cutrim  PDT  MA 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 670/2020 

Fica criado o abono destinado a pessoas sem vínculo empregatício e que estejam submetidas 
a medidas de isolamento ou quarentena de acordo com a Lei 13.979, 6 de fevereiro de 2020. 

Gleisi Hoffmann  PT  PR 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 657/2020 

Disciplina as relações de trabalho em situação de emergência sanitária. Helder Salomão  PT  ES 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239449
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239369
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239605
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239467
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239613
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239398
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239364
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PL 658/2020 

Dispõe sobre Financiamento Imobiliário de imóveis urbanos em situação de emergência 
sanitária. 

Helder Salomão  PT  ES 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 683/2020 

Estabelece a suspenção de cobrança de juros e multas em razão do Corona Vírus - COVID-19. João Daniel  PT  SE 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 718/2020 

Dispõe sobre alteração nos arts. 131 e 269 e inclusão do art. 267-A do Código Penal (Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940), no sentido de se aumentar a repressão de crimes 
relacionados com a pandemia de coronavirus. 

Joice 
Hasselmann  

PSL  SP 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 743/2020 

Altera a Lei nº 13.979 de 2020 para assegurar, na forma que disciplina, auxílio financeiro 
básico, emergencial, temporário aos trabalhadores atingidos pelo impacto da pandemia do 
coronavírus na economia brasileira. 

José Ricardo  PT  AM 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 744/2020 

Dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% a todo 
trabalhador da saúde cujas instituições em que trabalham estejam vinculadas ao atendimento 
de pacientes infectados pelo COVID-19 (Coronavirus).  

José Ricardo  PT  AM 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 745/2020 

Altera a Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004 para estabelecer complementação financeira 
no valor da parcela do beneficio do Programa Bolsa Família, em razão da pandemia do 
Coronavírus (Covid-19).  

José Ricardo  PT  AM 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 749/2020 

Acrescenta o artigo 3º-B, a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 para garantir benefício do 
seguro-desemprego aos trabalhadores no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 

José Ricardo  PT  AM 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 689/2020 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com o objetivo de prever novas medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019.  

Léo Moraes  PODE  RO 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239365
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239431
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239499
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239622
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239623
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239624
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239655
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239452
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PL 613/2020 

tAltera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 1986, a Lei 11.771, de 17 setembro 2008, e dá 
outras providências.  

Luciano Ducci  PSB  PR 11/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 695/2020 

Acrescenta dispositivos ao art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para proibir a 
suspensão do fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto e fornecimento 
de gás encanado, por inadimplência, enquanto durar o estado de emergência em saúde 
pública em razão da pandemia de Covid-19, Coronavírus no Brasil.. 

Marcão Gomes  PL  RJ 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 662/2020 

Acrescenta os §§2º-A e 2º-B e os §§ 3º-A, 3º-B e 3º-C ao art. 3º e o art. 4°-A 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. 

Marcelo Freixo  PSOL  RJ 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 651/2020 

Dispõe sobre medidas de proteção ao emprego durante situação de pandemia. Natália 
Bonavides  

PT  RN 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 681/2020 

Dispõe sobre a criação de benefícios financeiros no âmbito do Programa Bolsa Família, 
devidos durante a suspensão das atividades escolares provocada pela pandemia do vírus 
Covid-19.  

Natália 
Bonavides  

PT  RN 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 682/2020 

Dispõe sobre o benefício de prestação continuada temporário durante a pandemia do COVID-
19. 

Natália 
Bonavides  

PT  RN 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 748/2020 

Dispõe sobre medidas de proteção ao Microempreendedor Individual, ao Empresário Individual 
e à Empresa Individual de Responsabilidade Limitada durante a pandemia do COVID-19. 

Natália 
Bonavides  

PT  RN 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2238889
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239461
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239370
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239353
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239426
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239427
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239632
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PL 728/2020 

Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, para vedar a interrupção da 
prestação de serviços públicos pelo prazo mínimo de 60 (sessenta dias) a contar da publicação 
desta lei em decorrência da epidemia do Covid-19 (Coronavírus). 

Osires Damaso  PSC  TO 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 697/2020 

Dispõe sobre a limitação da quantidade de produtos e equipamentos de proteção individual e 
de higiene essenciais ao combate à epidemia de Coronavírus que podem ser adquiridos 
individualmente. 

Patricia Ferraz  PODE  AP 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 714/2020 

Permite o saque emergencial de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em 
razão da pandemia de Coronavírus (2019-nCoV). 

Patricia Ferraz  PODE  AP 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 690/2020 

Cria no Programa Bolsa Família o benefício provisório, variável e emergencial vinculado ao 
período de enfrentamento de pandemias e da outras providencias. 

Perpétua 
Almeida  

PCdoB  AC 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 729/2020 

Autoriza o poder executivo a isentar temporariamente do pagamento de serviço de 
abastecimento de agua, esgotamento sanitário e fornecimento de energia elétrica ao idoso 
aposentado e ou segurado pelo BPC em período de restrição à movimentação e contato pelo 
motivo da Pandemia Covid-19 (Corona vírus)  

Reginaldo Lopes  PT  MG 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 730/2020 

Autoriza o poder executivo a conceder auxílio financeiro temporário ao trabalhador informal em 
período de restrição à movimentação e contato pelo motivo da Pandemia Covid-19 (Corona 
vírus). 

Reginaldo Lopes  PT  MG 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 731/2020 

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro temporário ao contribuinte MEI 
segurado no Regime Geral da Previdência Social em período de restrição à movimentação e 
contato pelo motivo da Pandemia Covid-19 (Corona vírus). 

Reginaldo Lopes  PT  MG 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239537
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239465
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239494
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239453
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239538
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239539
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239540
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PL 649/2020 

Altera a Lei nº 13.487, de 6 de outubro de 2017, para destinar os recursos do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha (FEFC) para o combate, controle e prevenção do agente viral 
" nCov-2019", da família coronavírus. 

Sanderson  PSL  RS 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 655/2020 

Acrescenta o art. 169-A à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para obrigar as empresas 
a adotar medidas de proteção dos trabalhadores em situação de emergência em saúde 
pública. Explicação: Altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1943.  

Shéridan  PSDB  RR 17/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 720/2020 

Fica proibido em todo território nacional, a suspensão do fornecimento de água e energia, 
enquanto perdurar a pandemia do COVID-19. 

Silas Câmara  REPUB
LIC  

AM 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 707/2020 

Dispõe direitos e deveres de pessoas em situação de rua em situações de pandemias e 
epidemias que exijam isolamento temporário. 

Talíria Petrone  PSOL  RJ 18/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 645/2020 

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para tipificar a conduta de 
provocação de alarma de doença contagiosa, e a Lei 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. 

Tiago Dimas  SOLIDA
RI  

TO 13/03/2020 Projeto de 
Lei 

SECAP(SGM) - 
Aguardando 
Despacho do 
Presidente da 
Câmara dos 
Deputados 

PL 23/2020 

Dispõe sobre as medidas sanitárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus. NOVA EMENTA: Dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

Poder Executivo - - 04/02/2020 Projeto de 
Lei 

Transformada 
no(a) Lei Ordinária 
13979/2020 

PLP 31/2020 

Dispõe acerca da suspensão, pelo período que durar a emergência sanitária decorrente do 
coronavírus, do vencimento das faturas de empréstimos bancários das pequenas e micro 
empresas e dos microempreendedores individuais. 

Alice Portugal  PCdoB  BA 19/03/2020 Projeto de 
Lei 
Complement
ar 

- 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239122
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239360
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239526
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239481
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239111
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2236343
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239668
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PRC 11/2020 

Institui, no âmbito da Câmara dos Deputados, o Sistema de Deliberação Remota, medida 
excepcional destinada a viabilizar o funcionamento do Plenário durante a emergência de saúde 
pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-1 9).  

Mesa Diretora 
da Câmara dos 
Deputados 

- - 17/03/2020 Projeto de 
Resolução 

Transformada 
no(a) Resolução 
da Câmara dos 
Deputados 
14/2020 

 

. . 

 

2020-3802 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2239381

