
CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

1ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 17 de março de 2020. 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 
 

 Informes: 
O objetivo deste Gabinete de Crise é centralizar as informações nesta Casa Civil para que 

não haja informações distorcidas entre os ministérios. 
 Pontos que merecem atenção especial: 
a)     Hospitais de campanha (mapeamento de todos); 
b)     Hospitais de campanha militares; 
c)     Presídios – no tocante à prevenção e reações contra possíveis rebeliões (caso existam). 

O Ministro Braga Netto ponderou a todos, que mantenham a calma e não transmitam 
informações erradas e precipitadas para não causar pânico na população, o único meio de 
comunicação com a imprensa será o da SECOM. 

Em reunião hoje à tarde na SAM, para tratar das futuras reuniões por vídeo conferência, 
restou acordado que instalariam na Sala 97, conforme já instalado, a solução conhecida como 
AVAYA EQUINOX, hospedada na SERPRO e garantida pela Rede nacional de Pesquisa (RNP). Esta 
solução conectará todos os órgãos envolvidos, sendo testados agora a pouco com o ME e o MRE. 
Existe, também, a garantia da segurança das informações que serão ali colocadas.   
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informes: 
Preocupados com a entrada de Venezuelanos por Pacaraima/Roraima. Sobre a 

internação compulsória, construíram uma portaria interministerial (número 5) em conjunto com 
o Min. Saúde, assim também como uma para o sistema carcerário. O Poder Judiciário, através 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) soltou hoje, a recomendação nº 62, sobre o tema. 
Informou que houveram algumas fugas de regime semi-aberto, solicitaram EPI’s para 
equipamentos de urgência. 
 
Ministro de Estado da Defesa (MD) 

 Informes: 
Garantir a lei e a ordem. Informou que existem hospitais de campanha no RJ e em Recife, 

porém, não contam com estrutura de UTI em bom estado. Relatou problemas com a fronteira 
com a Venezuela. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
Preocupados com as fronteiras 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
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Preocupado em mitigar o quadro econômico com a importação de insumos 
médicos/hospitalares e com a CAMEX. Estudos são sendo elaborados para a redução da alíquota 
de IPI para produtos importados. 
 
Ministério da Infraestrutura (MInfra) 

 Informes: 
Medidas de segurança em portos e aeroportos das Amazônia, Manaus e fronteiras 

terrestres, pela sua permeabilidade (seca). 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informes: 
Preocupados com a falta de abastecimento de supermercados. 

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Informes: 
Estudos para manutenção escolar, reposição de aulas, possibilidade de ampliar aulas à 

distância (EAD), pontuou também a possibilidade de se utilizar os hospitais escolas para 
atendimentos. Informou que várias Comissões já atuam de forma virtual, como ex.: ENEM, 
REVALIDA entre outras. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informes: 
Preocupados com os abrigos para idosos, comunidades de rua, etc. o Secretário 

ponderou também a preocupação com 14 milhões de crianças de famílias vulneráveis que 
ficarão sem a merenda escolar com a paralisação das escolas, sendo que esta é a principal fonte 
de alimentação dessas crianças. 
 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Estão adquirindo mais kits para hospitais, o foco é reduzir casos graves. 

 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
Estão realizando pesquisas, juntamente com o Min. Saúde com objetivo de encontrar 

uma vacina contra o COVID-19. Informou que o Presidente dos Correios, Gen. Floriano Peixoto, 
está à disposição para ajudar com a entrega dos kits para hospitais pelo Correios. 

ANATEL – que tem tomado algumas medidas como: 
a. Gratuidade do aplicativo do Ministério da Saúde; 
b. Ampliação de acesso a pessoas não assinantes de wi-fi; 
c. Liberação de banda larga mais potente; 
d. Replicação das campanhas do MS; 
e. Flexibilização para não cortar os telefones pré e pós-pagos com atraso nas contas; 
f. Priorização de reparo para estabelecimento de Saúde e Urgências; 
g. Call centers 
h. Plano de contingência para atendimentos. 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informes: 
Pretendem utilizar empreendimentos (unidades habitacionais quase prontas) do 

programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) como pontos de apoio para receber pessoas em 
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quarentena. Levantaram que em São Paulo existem 5 mil unidades faltando apenas luz e 
energia, e no RJ 1960 unidades. 

 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

 Informes: 
Ponderou que a crise que atinge o setor aéreo pode e deve chegar ao sistema viário, 

pois os ônibus interestaduais e intermunicipais também são meios de propagação do COVID-19. 
 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informes: 
A Ministra Damares Alves ponderou que seu ministério fala com pessoas portadoras de 

deficiências, não sabe como chegarão as informações a essas pessoas, entre outros. Informou 
que criaram um comitê interno utilizando-se das igrejas e comunidades religiosas para acalmar 
a população, que também as comunidades religiosas contam com canais de rádio e TV e se 
dispuseram a colaborar com a transmissão das informações por esses meios. 
 
Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV/PR) 

 Informes: 
Está articulando com Estados e Municípios os repasses das informações. Informou que 

os municípios acima de 50 mil habitantes, mantem contato direto com Prefeitos. 
(SECOM) ressaltou que trabalha a interação de todo o governo, organizando 

diariamente as medidas que serão tomadas. Pauta a imprensa unicamente através do porta-voz 
da Presidência. 

 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

 Informes: 
Fiscalização focada em portos e aeroportos, informou que não existe a falta de material 

como álcool em gel, como alegado na reunião e que estão facilitando a entrada das importações. 
 
 

Encaminhamentos 
 

1. SAM/CC solicitará informações dos ministérios, por meio de ofícios, para a construção 
da consciência situacional. 

2. Ministérios devêm apresentar ao comitê suas necessidades de integração e de apoio 
para o combate a Covid-19. 

3. MJSP solicitou apoio urgente para a aquisição de EPI. 
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2ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 18 de março de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
O MRE apresentará à SAM, a relação de todos os brasileiros que estão em viagem ao 

exterior e em quais localidades se encontram, para tomar medidas quanto ao retorno ao Brasil, 
deverá ser criado um Grupo temático para tratar desse assunto; 

A SAM solicitou que sejam passadas as coordenadas para este comitê afim de gerenciar 
o retorno dos brasileiros ao país, para que se possa monitorá-los diariamente. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
Adiaram por 120 dias a prova de vida no INSS. 
Sobre as pessoas com mais de 60 anos, a indicação é no sentido de manter apenas os 

serviços essenciais e excepcionais. 
Enviado ao Congresso hoje o projeto para decretação de calamidade pública. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Desativará/suspenderá o grupo ampliado do MS, tendo em vista a criação deste 

gabinete de crise coordenado pela casa Civil, não fazendo mais sentido mantê-lo. 
O Governo será “atacado” por questões dos testes, sendo que é humanamente 

impossível fazer testes em todo cidadão brasileiro. 
Hoje, realizam 30 mil testes no país com possibilidade de aumentar para 100 mil e 

posteriormente 800 mil. Porém, o MS orienta que as pessoas com sintomas não precisam 
realizar o teste num primeiro momento, devendo ficar de quarentena em casa, como forma de 
não propagar o vírus. Alega que essa medida satisfaz as recomendações da OMS. 

De todas as pessoas infectadas pelo COVID-19, apenas 14% delas apresentam sintomas. 
Citou o caso do general Heleno como exemplo, que foi testado positivo, mas segundo ele, não 
apresenta qualquer sintoma. 

Convocou reunião de emergência para tratar dos problemas no site e no aplicativo do 
MS, em função do excesso da demanda, prejudicando o acesso da população às informações ali 
contidas. O pessoal responsável pelo setor, apresentará uma solução para o caso.   
 
 

Encaminhamentos 
 

1. O MRE apresentará à SAM, a relação de todos os brasileiros que estão em viagem ao 
exterior e em quais localidades se encontram, para tomar medidas quanto ao retorno 
ao Brasil, deverá ser criado um Grupo temático para tratar desse assunto. 
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2. MS corrigirá os problemas no site e no aplicativo do Covid-19. 
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3ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 19 de março de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
A Casa Civil frisou que a coordenação da crise da pandemia do COVID-19, é somente do 

Governo Federal. Tendo em vista alguns “vazamentos” de informações ocorridos, é importante 
esclarecer que este Gabinete de Crise, tem o objetivo de repassar as informações ao PR, a fim 
de fortalece-lo; 

A questão dos brasileiros que se encontram nos países: Marrocos, Peru e Portugal, 
deverão voltar em breve ao Brasil. 

Pontos de atenção: 
a) Monitorar pontos de abastecimentos; 
b) Monitorar focos de rebeliões em cadeias públicas; 
c) Monitorar estabelecimentos que praticarem abuso de preço ao consumidor e; 
d) Monitorar dentro de cada órgão, informes que possam causar pânico nos 

brasileiros. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
O site e o aplicativo do MS que ontem teve problemas de acesso, já foi resolvido e está 

funcionando normalmente; 
Pediu ajuda à CC/PR a atenção à vacina de Influenza, e sua respectiva distribuição.  
 

 

Encaminhamentos 
 

1. Casa Civil solicitou aos órgãos atenção especial no monitoramento dos seguintes 
temas: 

a. Pontos de abastecimentos; 
b. Focos de rebeliões em cadeias públicas; 
c. Estabelecimentos que praticarem abuso de preço ao consumidor e; 
d. Dentro de cada órgão, informes que possam causar pânico nos brasileiros. 

2. MS solicitou apoio da CC/PR em relação as vacinas de Influenza, e sua respectiva 
distribuição. 
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4ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 20 de março de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Auditório do Anexo I do Palácio do Planalto 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 

A reunião foi aberta pelo General Sérgio José Pereira, Secretário-Executivo da Casa Civil, 
que saudou todos os participantes e informou:  
 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
Que a presente reunião estava sendo realizada de maneira presencial em razão de 

problemas técnicos. 
Que o Gabinete de crise vai funcionar, inclusive aos sábados e domingos, em regime de 

plantão. Quanto à disponibilização de hot line, ocorrerá por número de telefone específico. Foi 
em seguida orientado que esse número seja disponibilizado apenas aos pontos focais dos 
Ministérios, evitando a divulgação a terceiros. O plantão de crise estará montado no Palácio do 
Planalto, 4º andar, sala 411. 

Foi realizada reunião de alinhamento na AGU, objetivando orientar os Estados no 
sentido de que esses não extrapolem suas competências por ocasião da edição de medidas 
legislativas de restrição de acesso aos estados. 

O Sr. Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil – SAM/CC/PR, Heitor Freire 
de Abreu esclareceu sobre os três pontos que seriam tratados entre hoje e amanhã em 1) 
relação aos brasileiros no exterior.  

a) Em relação aos que não conseguiram retornar de Portugal: informou que seriam 
retirados todos que necessitem sair e que tenham tickets e para os que ainda não os tenham, 
soluções estão sendo buscadas. 

b) Quanto aos localizados no Peru: em relação aos localizados em Lima, seriam 
retirados até o final do dia. Quanto aos localizados em Cusco, está se buscando alternativamente 
leva-los até Lima, de onde partirá o voo para o Brasil. O meio de transporte deve ser de empresa 
aérea brasileira. 

c) Os brasileiros situados em Marrocos (entre 260 e 280 pessoas): estão em 
situação mais crítica, serão retirados no sábado (21/3) às 22 horas. 

d) Os problemas envolvendo brasileiros em outros países: estão sendo tratados 
paulatinamente e serão informados conforme avanço. 

No que diz respeito à 2) restrição em movimentos de estradas, foi realizada reunião 
ontem (19/3) com Ministérios, Entidades e Agências para que, por meio de um pacote de 
instrumentos legais, possa equalizar as medidas dos governos Estaduais e Federal para maior 
efetividade, e, para que, garanta a livre circulação de mercadorias evitando o desabastecimento, 
questão que é preocupante no momento. Será utilizada de forma acessória as informações da 
ABIN e do SISBIN.  

Nesse sentido, informou sobre o apoio recebido do GSI/ABIN em relação às informações 
que têm sido fornecidas em tempo real e propiciando agir proativamente. Em caso de 
necessidade de informações, solicitou que fossem encaminhadas via SISBIN. 
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Recomendou cuidado no uso das ferramentas e dos recursos de pessoal em virtude de 
se estar no início da crise, equilibrando proporcionalmente os recursos frente às demandas, 
separando o urgente e emergente. 

Em relação 3) às doações, será colocado em funcionamento um canal no site gov.br 
para permitir a doação por empresas, ajustando as necessidades de articulação dos canais de 
entrada (desembaraços aduaneiros), logística e locais de destinação.  

Deverá aceitar doações: 1) bens e 2) valores; com destinatário o Estado (como fazer, 
passo-a-passo) e à população (diretamente, onde pegar). Atribuindo a responsabilidade de 
coordenação dessas ações ao GT de Tecnologia. 

O Sr. João Rabelo do Banco do Brasil informou que a coloca à disposição a Fundação BB 
para essa ação, a exemplo do que foi realizado na Operação Acolhida e na emergência das 
enchentes, juntamente com a Caixa Econômica possam abrir contas bancárias para tal feito. 

O Sr. Heitor agradeceu e informou que o Comitê está reunindo as demandas quanto às 
doações em dinheiro e em fase mais adiantada em relação às doações de materiais como kits 
de testagem e matérias hospitalares. 

Sr. Heitor relatou que o transporte de vacinas do Influenza (campanha de vacinação do 
SUS) está praticamente equacionado, com questões pontuais (cidades) que necessitavam de um 
esforço mais detido.  

Comunicou, ainda que por ordem do Ministro Chefe da Casa Civil será criado um braço 
operacional ligado ao presente Comitê, por meio de um Centro de Coordenação das Operações 
e serão realizadas requisições de pessoal, especialista em logística, telecomunicações, médicos 
e advogados para atendimento das demandas e interlocução com as áreas fim, permitindo que 
o Comitê foque nas questões estratégicas. 

 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
O Secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, sr. Luis Felipe Salin informou 

sobre a disponibilização nesta data da página de doação de materiais citada dentro do site 
gov.br, com formulário e dados categorizados facilitando a distribuição aos órgãos responsáveis 
pelo tratamento e encaminhamento das doações. Serão divididas em doações ao Estado e 
doações à Sociedade.  

Informou, também sobre o grupo temático de Tecnologia da Informação que realizou a 
primeira reunião, com coordenação da SGD/ME e foram definidos cinco eixos finalísticos com 
objetivo de garantir a produtividade do governo: 1) com oferecimento de 200 mil licenças de 
soluções de videoconferência, com 55 mil habilitadas nos primeiros dias. 2) Garantia, também 
de produtividade e bem-estar para a sociedade, como, por exemplo, a ampliação da assinatura 
digital em serviços, 3) priorização de transformação dos serviços públicos essenciais em digitais, 
rearranjando a fila e incluindo 10 serviços classificados mais sensíveis como os próximos a se 
tornarem digitais em 30 dias.  4) alertou ainda que equipes de Manutenção de redes de 
telecomunicação estão impedidas de atuar em alguns locais onde a quarentena foi decretada 
de forma mandatória, citando exemplos de Florianópolis, em Santa Catarina e no estado de São 
Paulo. 5)  sugere a classificação dos serviços de manutenção e processamento de dados como 
essenciais, reforçando a necessidade de atuar junto aos governos estaduais para mitigação 
desse problema. 

O Sr. Heitor comunicou que a SAG/CC recebeu essa solicitação e está encaminhando a 
inclusão desses serviços como essenciais no conjunto de medidas em elaboração. 

O Sr. Luis Felipe, que coordena o grupo de TIC, sugeriu que fosse criado fluxo com grupos 
temáticos. 
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Ministério da Infraestrutura (MInfra) 

 Informes: 
O representante da ANAC relatou que os voos com brasileiros têm tripulantes 

estrangeiros, havendo necessidade de se abrir exceção para que tais tripulantes possam entrar 
no Brasil. 

Sr. Heitor comprometeu-se em alterar tal escopo ainda hoje. Abrindo-se para novas 
questões. 

O representante do Itamaraty relatou o incomodo de brasileiros casados com 
estrangeiros não estarem atendidas com a portaria expedida, havendo, pois, a necessidade de 
se cotejar tal exceção. 

O Secretário Executivo do MJSP, sr. Bonini, disse – em resposta ao Itamaraty – que tal 
questão já havia sido corrigida. 

 
 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
O Sr. Semeghini do MCTIC alertou sobre os problemas que os Correios estão 

enfrentando e na importância de serem classificados como serviços essenciais. 
O Sr. Heitor informou que recebeu relatório dos Ministérios, Agências e Instituições com 

as necessidades de inclusão em medidas legais para transformar em serviços essenciais em 
adequação às medidas governamentais. Esse relatório basearia as ações junto aos governos 
estaduais e municipais. 

O representante da Anatel, sr. Campelo compartilhou a preocupação dessa agência 
quanto a alguns estados instaurarem medidas que invadam competências federais em normas 
de telecomunicação. Para que não haja isso, a Anatel irá elaborar um material que oriente os 
Estados. A título de exemplificação, foi compartilhado que nessa semana houve aumento de 
40% na utilização da banda larga fixa. 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informes: 
Solicitou que fosse incluída na pauta do Comitê a questão da captação das informações 

do Sistema Nacional de Defesa Civil, com demandas dos órgãos de defesa civil estaduais e 
municipais com perguntas e decisões que devam ser tomadas, como, por exemplo, a questão 
dos brasileiros (índios em especial) na fronteira com a Bolívia, dado que esse país limitou o 
transcurso fronteiriço; solicitando orientações de como serão tratadas essa e outras as 
solicitações no âmbito da Defesa Social. 

O Secretário-Executivo da Casa Civil, em resposta, adiantou que será criado um Centro 
de Coordenação das Operações de Enfrentamento ao Coronavírus para ações operacionais e 
que será detalhada adiante, com a requisição de servidores que estruturarão as atividades. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Informes: 
O Secretário da Secretaria-Geral da PR, sr. Futuro comunica que a partir de hoje à tarde 

poderão utilizar o serviço web de videoconferência. Sinaliza outros 2 problemas: 1) a questão 
dos terceirizados, e a forma de contratação dessas pessoas por “serviço”. Relatando casos de 
empregados com problemas. Necessidade de exigir reforço de mão de obra. 2) a questão dos 
prazos (LAI PCPR - prorrogação de 30 dias), LGPD, MPs e Requerimentos de Informação, com 
prazos constitucionais, sugere-se na suspensão ou adiamento de prazos legais. O Ministério da 
Economia informou que AGU está tratando dos prazos, inclusive das MPs. Para que se trate de 
maneira conjunta, o ponto focal será o Secretário Executivo Adjunto Thiago, nesse assunto. 
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Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV/PR) 

 Informes: 
O Secretário Executivo da SEGOV, sr. Jônathas, apresentou uma proposta de fluxo de 

comunicação, representando a SECOM, de atualização diária das notícias entre às 19:00 h. de 
um dia às 09:00 h. do outro, precedendo uma hora as reuniões do comitê. A proposta seria de 
preparar material produzido entre as ASCOMs e SECOM. Gerenciar o fluxo para programar a 
comunicação do dia. Exemplo de dois ministérios (ME e MS) dividindo espaço de imprensa. SAM 
vai disponibilizar link onde os ministérios informem o que vai ser comunicado no dia. A SECOM 
vai processar a partir das 16h, horário limite para envio via link. Várias ferramentas serão 
utilizadas de uma forma mais adequada para uma narrativa mais favorável ao que se está 
pensando em atingir como público-alvo. 1) coletiva individual; 2) coletiva conjugada; 3) nota à 
imprensa; 4) aviso de pauta; 5) artigo em jornal; 6) entrevista exclusiva; e 7) influenciadores 
digitais. Portanto, as assessorias de comunicação teriam até às 16h. Sugestão de canal para 
divulgação do que está sendo divulgado na imprensa. 

O Sr. Heitor fez o reforço necessário para a sinergia nos esforços de comunicação. 
O Sr. Bassoli pediu que sejam definidas as linhas mestras na comunicação: 1) eleger 

prioridade, 2) escalar medidas, 3) coordenação com estados e municípios, uma vez que a 
reunião com os governadores não acontecerá. No esteio de “ideias força”. 

Sr. Jônathas comprometeu-se a, no próximo boletim, trazer tais ideias expressamente 
postas. 

 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) 

 Informes: 
O Gen. Bassoli do GSI sugere o estabelecimento de reuniões de coordenação com as 

Casas Civis dos Estados para orientação em relação com medidas que estão sendo tomadas 
localmente para harmonizar em relação às medidas Federais. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Informes: 
O Sr. Alberto do Banco Central transmitiu a preocupação em relação à circulação de 

bens e mercadorias, em especial ao transporte de numerário para abastecimento no interior do 
país, que, por não ser classificado como serviço essencial, seria um ponto crítico em razão das 
medidas de bloqueio de rodovias em adoção por alguns estados da federação. 

O Sr. Heitor comunicou que ontem foi solicitada a inclusão do transporte de valores 
como serviço essencial e que essa alteração seria feita brevemente. 

 
 
Banco do Brasil S.A. (BB) 

 Informes: 
O representante do Banco do Brasil elogia iniciativa Bacen em relação normas 

referentes a benefícios sociais, garantindo a abertura das agências bancárias. Relatou ainda que 
vários clientes querem doar em dinheiro. Os bancos públicos poderiam coordenar a abertura de 
contas. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC/PR) 

O Sr. Subchefe agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
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Encaminhamentos 
 

1. Abin/GSI ficará disponível para que os ministérios à acionem, caso necessitem de 
informações específicas de inteligência. 

2. Coordenador do grupo de TIC, sugeriu que fosse criado fluxo com grupos temáticos. 
3. SAM/CC solicitará alteração de escopo no normativo que define que voos com 

brasileiros e tripulantes estrangeiros, que se abra a exceção para que tripulantes 
estrangeiros possam entrar no Brasil. 

4. O Secretário-Executivo da Casa Civil, em resposta, adiantou que será criado um Centro 
de Coordenação das Operações de Enfrentamento ao Coronavírus para ações 
operacionais e que será detalhada adiante, com a requisição de servidores que 
estruturarão as atividades. 

5. SAM/CC vai disponibilizar link onde os ministérios irão informar o que vai ser 
comunicado no dia. 
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5ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 23 de março de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 

O Secretário-Executivo, Gen. Sérgio, iniciou a reunião abriu a reunião e agradeceu os 
esforços de todos. 
 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 

Estruturar o CCOP:  
Reunião entre MINFRA/MJSP/CGU/SEGOV/GSI sobre transportes; 
SAM – Heitor informou a implantação do CCOP na Sala Suprema da Presidência; 
 
Coletiva de imprensa: 
Ministérios e ASCOM devem entrar em contato com SECOM para as entrevistas 

que serão no 2º andar do Palácio do Planalto; 
Até às 16:00 h. de hoje, os Ministérios e Órgãos envolvidos no CCOP, deverão 

encaminhar os nomes de seus representantes, são eles: SAM, SAG, SECOM, SEGOV, 
MJSP, MD, MRE, ME, MINFRA, MAPA, MEC, MC, MS, MCTIC, MDR, MMFDH, SG, GSI, 
AGU, ANAC, ANATEL, ANTT, ANVISA, ABIN, DEFESA CIVIL, PRF e PF; 

Gravações, fotos, filmagens ou qualquer outro tipo de divulgação do CCOP estão 
terminantemente proibidas, por questão de ali serem tratados dados sensíveis. 

Informou que o GDF entrou com uma ação judicial, pedindo que o Governo 
federal seja obrigado a decretar o trabalho remoto (home office) para toda a Esplanada 
dos Ministérios e no Palácio do Planalto.   

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informes: 

Requisitou EPI’s para atender as demandas do Sistema Penitenciário, articulando 
com o MS para adquirir o material. 

O MS respondeu que vão entrar em contato com o MJSP. 
 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 

Relatou que existem 3.000 brasileiros no exterior, querendo repatriação; 
A situação em Cusco está crítica; 
Navio atracando no Hawaii; 
Almeja reunião com as Companhias Aéreas nacionais e estrangeiras; 
Informa que a verba para atendimento de brasileiros que estão no exterior já 

esgotou e requereu auxilio de crédito extra ao ME, para arcar com os custos de quem 
não tem condições financeiras; 
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SAM – Heitor marcou reunião para às 14: 00 h. com MRE, ANAC e Companhias 
Aéreas. 
 
Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV/PR) 

 Informes: 

SECOM – informou que têm um responsável a qualquer hora para receber a 
informação de qualquer anúncio que os Ministérios queiram fazer; 

Pediu que não façam anúncios sem antes passar pela SECOM/CC, pois houve 02 
coletivas ao mesmo tempo; 

Foram agendadas reuniões com os Governadores, e fragmentaram os grupos 
para não haver repercussão negativa, sendo assim, ficou decidido: 

23/03 – Governadores do Norte e Nordeste; 
24/03 – Governadores do Centro-Oeste e Sul; 
25/03 – Governadores do Sudeste.   
 

 

Encaminhamentos 
 

1. Ministérios e ASCOM devem entrar em contato com SECOM para organizar as 
entrevistas que serão realizadas no 2º andar do Palácio do Planalto. 

2. Os Ministérios e Órgãos envolvidos no CCOP deverão encaminhar os nomes de 
seus representantes titular e suplente(s). 
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6ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 24 de março de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
General Sérgio (SE) explicou o funcionamento do CCOP a todos. 
Informou que os Estados e Municípios manifestaram interesse em encaminhar 

leis/decretos/MPs para avaliação do Governo federal, antes de editarem tais medidas. 
Heitor explicou o sistema que foi criado pela SEGOV que captará as demandas dos 

Estados filtrando e remetendo aos ministérios/agências competentes através do CCOP. Que 
após a resolução/mitigação do problema, a informação deverá retornar a SEGOV para dar 
publicidade. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informes: 
Relatou a preocupação com o sistema prisional, pois estão sem equipamentos de 

segurança. 
Informou também que existem focos no estado do RJ de organizações criminosas para 

saquearem supermercados. 
 

Ministro de Estado da Defesa (MD) 

 Informes: 
A indústria de bebidas está se oferecendo para produzir álcool em gel e outros produtos 

necessários. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
O Embaixador informou que o Brasil está em contato com a China para que os 

equipamentos que estarão à disposição para vir ao Brasil não tenham problemas para decolar 
do aeroporto chinês, requereu que tenhamos certeza que não haverá problemas com esse fato. 

Que chegou no Rio de Janeiro um navio de cruzeiro contendo americanos e ingleses. 
Não foi autorizado o navio atracar. Em conversas com os EUA, estão resolvendo que o navio siga 
para lá. 

Requereu se o MRE poderia participar do CCOP virtualmente, tendo em vista que são 
foco da Covid-19 por viverem viajando e várias pessoas do ministério já estão trabalhando home 
office. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
O Secretário Especial da RFB, José Tostes, comunicou que diminuiu muito o programa 

Acolhida e requereu se os agentes que lá estão não poderiam suspender/diminuir para 
realocarem-se em outros locais para ajudar na pandemia. 
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Ministério da Educação (MEC) 

 Informes: 
Monitorar os Hospitais que não estão no plano de contingência mesmo tendo estrutura 

para ajudar. 
Que as universidades federais colocaram seus laboratórios para ajudar no que for 

necessário para desafogar outros laboratórios. 
Ficaram de mandar uma lista com a relação dessas universidades disponíveis; 
Que estão preparando para hoje, decreto/MP para antecipar a formatura antecipada de 

+ ou – 15 mil médicos que podem ajudar na pandemia. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informes: 
Ponderou que os R$ 3,1 milhões das duas MPs não foram liberados ainda; 
Rede SUAS que cuida de moradores de rua e idosos necessita de empenho do 

Congresso. Sobre o fato, a SEGOV requereu que relatem a demanda relacionada à Covid e envie 
a eles para tratarem com o Congresso sobre empenho de bancada e de particulares. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Relatou que existem materiais parados no aeroporto de Guarulhos/SP. Materiais que 

precisam ser entregues na região norte/nordeste. Requereram auxílio FAB ou aviões que 
possam resolver o imbróglio. 

Foi orientado pelo Heitor as especificações técnicas dos produtos, como por ex., peso, 
quantidade, destino etc., e que isso seja encaminhado ao CCOP. 

O MCTIC se propôs a ajudar através dos Correios, vez que atuaram com êxito na entrega 
de materiais escolares. 

A questão da logística para o caso será estudada no CCOP. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informes: 
Requereu que a MP que trata dos serviços essenciais seja editada com a alteração 

pedida à SAG (questão dos combustíveis). 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informes: 
 Propôs que divulgássemos um relatório com a taxa de pessoas que se recuperaram da 

Covid-19, como forma de tranquilizar um pouco a sociedade; 
O Min. Saúde informou que esse tema está sendo considerado pelo Ministro Mandetta. 
Informou que os imóveis do programa MCMV, no momento, não serão utilizados para 

abrigar pessoas de quarentena. 
 

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informes: 
A PGR colocou à disposição seu sistema de T.I., que funcionou muito bem em outros 

casos de emergência. 
 

O General Sério (SE/CC) encerrou a reunião. 
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Encaminhamentos 
 

1. Casa Civil irá avaliar o pedido do MRE, o qual solicita que os integrantes da pasta 
participem virtualmente do CCOP. 

2. Casa Civil irá avaliar o pedido da RFB, sobre a realocação dos agentes que estão na 
Operação Acolhida para outros locais para ajudar na pandemia. 

3. MEC enviará ao Comitê a lista com a relação de universidades federais que colocaram 
seus laboratórios para ajudar no que for necessário para desafogar outros laboratórios. 

4. MC detalhará a demanda do SUAS à Segov, para que esta articule o empenho do 
Congresso. 

5. CCOP, a partir do envio de informações do MS, deverá analisar a questão de logística de 
envio de materiais da saúde, que estão parados no aeroporto de Guarulhos/SP, para as 
regiões Norte e Nordeste. 

6. MME requereu que a MP que trata dos serviços essenciais seja editada com a alteração 
pedida à SAG, em especial a questão de combustíveis. 
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7ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 25 de março de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 

Secretário Executivo Gen. Sérgio iniciou a reunião enaltecendo a montagem do 
CCOP. 

 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 

Alertou que as atividades bancárias presenciais são serviços essenciais, ponderando 
que poderá ocorrer mudanças sobre isso. 

Heitor solicitou uma reunião com a EMBRATUR para hoje às 16h no CCOP para tratar 
do orçamento para apoiar as cias aéreas no tocante ao repatriamento dos Brasileiros que 
se encontram no exterior. 

Requisitou ao MRE que monitore as doações que chegaram da China para o 
aeroporto de Guarulhos, tendo em vista que o governo chinês proibiu a decolagem dos voos 
que teriam esse fim. 

Pediu um nome para abrir um canal com os Parlamentares, e pela SEGOV foi 
indicado o nome do Sr. André Boratto. 

Informou a abertura do canal de comunicação com os governos estaduais e 
municipais, e que terão direito a 4 logins para repassar informações à SEGOV. 

 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informes: 

Reiterou o caso dos EPI’s para saber qual decisão tomarão, tendo em vista que a 
Economia não resolve o que fará nesse sentido; 

Alertou sobre a Resolução da ANTAC que está em desacordo com a lista de países; 
Também pediu especial atenção no caso da ADI 6341; 
ABIN – disse que colabora com a Casa Civil nas informações e sínteses diárias sobre 

alguns pontos no CCOP. 
 
 

Ministro de Estado da Defesa (MD) 

 Informes: 

Questionou sobre a MP que libera recursos para fase de operação. O Secretário da 
SG/PR, Sr. Futuro, informou que não chegou nada para dar encaminhamento quanto à essa 
MP. 

 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 

Anexo 7a Reunião Comitê de Crise 25-03-2020 - Memória (1851520)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 17



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

Governo Chinês irá cumprir com o embarque dos materiais doados pela VALE. 
Voo que viria de Portugal foi cancelado, e o MRE está trabalhando para uma 

conversa entre os dois Presidentes para acertarem isso. 
O Paraguai fechou a fronteira com o Brasil, porém existem paraguaios no BR, que 

encontra dificuldades em resolver esse imbróglio. 
A Min. Damares conversou com o Min. Ernesto que conseguiu igrejas para abrigar 

os brasileiros que se encontram no exterior, especialmente em Portugal. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 

Analisa pedido da FIRJAN para redução da alíquota do PIS/COFINS pois hoje é o prazo 
fatal para as empresas pagarem tais impostos. O problema nesse caso é que o impacto para 
a economia seria de R$ 25 bilhões/mês, uma alternativa seria a análise setorial. 

Informou que a questão do Bolsa Família e a MP do crédito extraordinário foram 
liberadas. 

Sobre os respiradores, estão colocando o PPI para ajudar nessa questão. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informes: 

Pediu agilidade na aprovação da MP do crédito extraordinário, se possível que seja 
publicada ainda hoje para que seja possível os novos pagamentos do Bolsa Família para o 
mês de abril.  

 
 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 

Abriu novo chamamento público para compra de equipamentos hospitalares, EPI’s 
essenciais e analisará o pedido do MJSP sobre a sua demanda sobre esses EPI’s, o que foi 
reiterado pelo Heitor que assim fizessem. 

Existe uma estratégia de ampliação entre MAPA, Fiocruz e Embrapa para a produção 
e fornecimento de 40 mil novos testes/dia. 

Petrobrás doou 150 mil testes para o mês de abril e que estão com dificuldade na 
distribuição desses testes. 

Heitor requereu a informação da quantidade/características técnicas/locais de 
distribuição para que o CCOP trabalhe na logística. 

 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 

A companhia aérea Azul entrou em contato com eles para ajudar em parceria com 
os Correios na distribuição dos materiais que chegaram ao País. 

Questionou sobre a MP de 100 milhões para remédios, EPI’s e outros, Marcelo 
Guaranys informou que a MP subiu para ser liberada hoje. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informes: 

Para a distribuição de kits nas favelas, precisa de um estudo de impacto da ABIN 
sobre os riscos na entrega. SAM e SAG irão monitorar. 
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Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informes: 

Informou que impetrou Agravo de Instrumento recorrendo da decisão do STF (Min. 
Marco Aurélio), sobre a ADI 6341 questionando a MP 926/2020, que dispõe sobre medidas 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 e, por 
extensão, o Decreto 10.282/2020. 

 

 
Banco do Brasil S.A. (BB) 

 Informes: 

As contas para doações de Pessoas físicas e jurídicas já estão abertas, o Heitor 
requereu informações sobre o fluxo do dinheiro e sobre a sua destinação, há a hipótese de 
usar parte dessas doações para lares de idosos; 

Informou que estão tratando com a FEBRABAN para que as agências estejam abertas 
aos clientes, mesmo que seja com 50% de seus funcionários.  

O Banco Central (Bacen) disse que já está articulando com Sérgio e Marcelo sobre 
esse tema, respeitando a circular do Bacen, até porque os 1,2 milhão de novos beneficiários 
do Programas Bolsa Família precisam fazer o cadastro para receber a 1ª parcela 
pessoalmente nas agências. 

Varella da SAG informou que estão em tratativas com os governos municipais e 

estaduais para esse tema também, o problema é uma decisão do STF no sentido de que o 

Governo Federal não pode interferir nas decisões municipais e estaduais sobre o tema, 

principalmente quando amparadas por pareceres favoráveis da ANVISA – ADI 6341; 

MC corroborou a importância das agências abertas para recebimento dos novos 

cadastros do Bolsa Família (1,2 milhão), sendo que para os que já possuem cadastros, as 

lotéricas resolvem; 

Tatiana pelo MMFDH, informou que souberam de casos de pessoas que percorrem 
12 horas de canoa para sacarem o Bolsa Família, e encontraram as lotéricas fechadas; 

 
 

Encaminhamentos 
 

1. SAM/CC solicitou uma reunião com a EMBRATUR para às 16:00 h. no CCOP para 
tratar do orçamento para apoiar as companhias aéreas no tocante ao repatriamento 
dos Brasileiros que se encontram no exterior. 

2. MJSP reiterou a necessidade de EPI’s para as áreas de segurança pública e aguarda 
o retorno da decisão de compra centralizada via ME ou apoio do MS; 

3. CCOP, a partir do envio de informações do MS, deverá analisar a questão de logística de 

distribuição de 150 mil testes doados pela Petrobras. 

4. SAM/CC e SAG/CC deverão monitorar a elaboração de estudo de impacto da ABIN 
sobre os riscos na distribuição de kits nas favelas. 
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8ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 26 de março de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
General Sérgio comunicou sobre as decisões tomadas na reunião de ministros de 25/3: 
Aquisição de EPIs para MJSP (área de Seg. Publica) Min. Saúde fará a compra; 
Logística - MS - Reforço de Logística para Saúde - CCOP manterá estrutura de logística 

para saúde e demais casos, como transporte de brasileiros no exterior e demais necessidades. 
Cel. Heitor - Compra EPIs MJSP - solicitou que o MJSP entrasse em contato com MS. 

Solicitou ser imediatamente comunicado em caso de qualquer problema, mas que consideraria 
a questão resolvida. Relevante informar as necessidades para melhor destinação.  

Informou sobre a chegada de brasileiros que estavam no Peru a Guarulhos/SP. São 
1.049 nacionais repatriados. Permanecem em Lima e arredores 150 brasileiros esperando. As 
situações mais urgentes estão em Portugal, Equador, Tailândia e Senegal. 

  
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
85 países com pedido de repatriação - 37 estão com problemas críticos. Entre 8 e 10 

mil brasileiros precisando de assistência . R$ 15 milhões de custo estimado para fretamento de 
voos charter.  

Portugal - Latam vai colocar um voo adicional (datas 27, 29, 31/3 e 01/4).  
Lisboa com restrições na operação de voos. 
República Dominicana - 90 brasileiros que estavam dormindo no aeroporto e foram 

expulsos. Perspectiva de voo dia 27 para Guarulhos. 
Europa – todos os voos cancelados; 
Australia - todos voos cancelados. São 400 brasileiros. 120 tem condição econômica 

para permanecer mais tempo. O restante não . Sem local para dormir. 
Argentina – Tudo fechado; 
Tailândia - Confirmou voo charter pela empresa da Etiópia, porem custo de 10 

mil/passageiro; 
África do Sul cancelou voos 
Indonesia - Fechado – 60 brasileiros, sem perspectiva de voos 
Material importado China – 5 milhões de kits. Problema de transporte - Embaixador 

em Pequim monitorando e tentando resolver; 
FarmaBrasil - India impedindo saída de insumos para Cloroquina - Embaixada atuando 
Ajuda humanitária a Haiti, Guiné-Bissau e Porto Príncipe 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
Ragone comunica sobre duas Instruções Normativas de pessoal/administrativo - 

Contato para a questão: Flávia SGP.  
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Sobre Fundo Público mencionado por Renato França, pode ser viável do ponto de vista 
orçamentário. Está sendo encaminhado. 

Alíquota zero: hoje foi ampliada lista de produtos com alíquota zerada e suspensão 
temporária de medidas antidumpinng; 

Informou sobre a liberação de 50 milhões para expatriação e ajuda aos brasileiros 
como, p.ex., refeições. 

 
Ministério da Infraestrutura (MInfra) 

 Informes: 
Permanece articulação entre MRE, MD e empresas aéreas. Há dificuldades em diversos 

países com restrição de voos. Destacou a Argentina que não está aceitando nem mesmo 
Argentinos de volta. Negociados entre  20 a 30 voos. 

Voo de Punta Cana dia 17/4 - Indonesia Voo viabilizado - Carta oficial do Governo 
Brasileiro - Sai no final de semana. 

Heitor - reforça que ANAC e MRE alinhem para sistematizar horário para envio dos 
reportes ao CCOP. 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informes: 
Abastecimento - fluxo de mercadorias: Ceasas têm funcionado. Utilizar a SECOM para 

comunicar e tranquilizar para manter o abastecimento e oferta de frete. CNT está pedindo 
junto ao STF o transito de mercadorias entre estados, requereu ajuda da AGU. 

 
 
Ministério da Cidadania (MCID) 

 Informes: 
Contato com Mariana Neres – Sec. Assistência Social – para solicitar ao ME para 
ingressar no pregão EPIs. Informou que hoje faleceu a 1ª assistente social no Nordeste. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Para solicitações de EPIs, foi criado o email epicovid19@saude.gov.br para solicitações 
de EPIs. Orientado para divulgar junto ao representante no CCOP. 
Será anunciado na coletiva de hoje,  lançamento do Aplicativo de comunicação a 

sociedade sobre Covid19 

 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
ANATEL - continua acompanhando medidas acertadas com prestadoras. Manutenção 

da conectividade. Aumento da demanda - medidas em estudo em conjunto com MCTIC; 
Agradeceu o apoio às solicitações. Informou sobre doação de Banco de Dados pela 

operadora Vivo - Encaminhar GT - TIC. 
 
 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informes: 
Até o final do dia, expectativa de hospedar 80 brasileiros em Portugal por meio de 

instituições religiosas. 
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Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV/PR) 

 Informes: 
Pediu celeridade de envio do material para o congresso. 107 projetos apresentados 

pelos parlamentares. ME informa à PR, para possível anúncio, que foram liberados R$ 8 
bilhões de emendas. Depende do Decreto de liberação do ME. Decreto tem que ser enviado o 
mais breve possível. 

Comunicação - Preparar esclarecimentos à população em todas as redes sociais e 
quanto às dúvidas recebidas: Vacinas; testes; EPIs; Bolsa Família. 

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informes: 
Renato França comunica sobre Ofício PGR sugerindo a criação de fundo específico para 

custear esta calamidade. AGU indica procurar o ME via CCOP.  Informou, também, que o STF 
pautou o julgamento da ADI 6343 caso do Fechamento de atividades comerciais pelos estados 
e município - Min Marco Aurelio. 

 
O General Sérgio encerrou a reunião. 

 
 

Encaminhamentos 
 

1. Casa Civil solicitou que o MJSP entre em contato com o MS, referente à aquisição de 
EPIs, uma vez que a compra será realizada pelo MS. 

2. ANAC e MRE devem sistematizar e alinhar horário para envio dos reportes ao CCOP. 
3. CCOP deverá divulgar aos representantes do centro o e-mail 

epicovid19@saude.gov.br, do MS, para devidas solicitações de EPIs 
4. Secom e Ascoms deverão preparar esclarecimentos à população em todas as redes 

sociais e quanto às dúvidas recebidas: vacinas, testes, EPIs, Bolsa Família, etc. 
5. ME avaliar a criação de fundo específico para custear esta calamidade. 
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9ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 27 de março de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 

O General Sérgio, Secretário Executivo da Casa Civil, abriu a reunião e passou a 
palavra, primeiramente, à Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) para os 
relatos importantes para os Ministérios. 

 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
Fabiana Rodopoulos (SAM) apresentou as seguintes informações: 
Há 80 argentinos que não conseguem voltar, em Guarulhos, São Paulo.  
O MRE e a Polícia Federal estão em negociações diplomáticas para vibilizar o retono 

desse contingente de argentinos.  
No Kuwait 11 brasileiros estão de regresso em vôo da LATAM.  
Na França há 245 brasileiros, 45 retornam hoje.  
Há 152 nacionais no Equador, dos quais 131 em Quito, a ANAC está com dificuldades 

de viabilizar a volta deles em vôos comerciais.  
No Peru existem 152 brasileiros, 6 deles estão em quarentena sem possibilidade de 

regresso imediato.  
Há 1.810 brasieiros em Portugal, a LATAM está disponibilizando vôos.  
Está em curso pela manhã reunião na Casa Civil para discutir a situação no aeroporto 

de Guarulhos, pois houve fechamento de um terminal. 
SEAF/SEGOV entrou em contato com o prefeito de Guarulhos a respeito da questão de 

Guarulhos. 
 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
Relatou três pontos:  
Irá encaminhar informações reputadas como sensíveis a respeito da China ao 

Secretário Executivo da Casa Civil e ao Ministério da Saúde.  
Com relação à Índia, existem dificuldades para importação de insumos importantes 

para produção de Cloriquina. O MRE está tentando resolver a situação em contatos 
diplomáticos. Ainda não existe deliberação final sobre o assunto. Caso os contatos entre as 
chancelarias revelem-se infutíferos, será necessária intermediação do Presidente, talvez por 
meio de um telefonema ao Primeiro Ministro indiano. 

Ontem realizou-se cúpula do G-20 por intermédio de video-conferência, com 
participação do Presidente. O cerne da discussão foram as respostas dos países à pandemia do 
Coronavirus.   
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Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
Declarou que o pipeline relativo ao Crédito Extraordinário permanece e que ainda não 

sabiam se o Ministro havia assinado o ato. Com relação à reunião extraordinária do CMN, já 
haviam informado às pessoas relevantes.   

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informes: 
Informou a publicação da Portaria 116, ontem, a respeito de serviços e atividades 

essenciais para assegurar o abastecimento nacional. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Comunicou que a questão dos EPIs está em andamento adequado. Fabiana 

Rodopoulos (SAM) adicionou que é importante especificação pelo MJSP do peso e do volume 

do equipamento para coordenação das questões logísticas. 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informes: 
Houve significativa redução de consumo de combustíveis e de energia elétrica, mas a 

rede elétrica está plenamente estabilizada.  
Estão ocorrendo restrições ao transporte municipal de fertilizantes e embalagens de 

cimento.  
Solicitou que a extração, beneficiamento e transporte de minérios seja incluída no rol 

de atividades essenciais. 
 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
Ontem houve conclusão de testes no Hospital das Forças Armadas para viabilização de 

um robô que possibilita antecipar em 10 horas a detecção de infecções hospitalares. A ideia 
seria possiblitar o uso dessa tecnologia em outros hospitais.   

O MS passou-lhes a demanda de resolver problemas de ausência de conectividade em 
16.000 unidades de saúde. Eles resolveram o problema em 1.390 estabelecimentos, que foram 
conectados de graça. Até o fim da semana as demais unidades estarão conectadas.    

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informes: 
Informou publicação da Portaria 743, possibilitando que entes federativos possam 

decretar situação emergencial e de calamidade de maneira mais simples. Informou que seria 
necessário realizar reunião extraordinária do CMN para avaliar a possibilidade de postergação 
da primeira parcela do FCO, que vence em 21/04. 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informes: 
Solicitou envolvimento do Pátria Voluntária na discussão com BB a respeito da criação 

de fundo para receber doações financeiras. 
Indagou se existe algum grupo específico acompanhando questões relacionadas ao 

coronavirus no âmbito da Operação Acolhida. Deliberou-se que o MMFDH entrará em contato 
com a SAM para realizar reunião para levantamento sobre as necessidades no âmbito da 
Operação Acolhida com relação ao Coronavirus. 
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Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV/PR) 

 Informes: 
Informou ontem que já foram realizadas iniciativas para propiciar respostas ativas a 

demandas do cidadão, conforme ressaltado na reunião de ontem. A SECOM está coordenando 
as respostas ao cidadão, já foram elaboradas 3.800 respostas, que incluem respostas a dúvidas 
diretamente encaminhadas à SEGOV e esclarecimentos em discussões que estão ocorrendo 
em outros locais. Grande parte das dúvidas dizem respeito a onde buscar acesso a benefícios 
anunciados e a quais bancos estão disponibilizando créditos aos empresários. A SEGOV 
solicitou que cada pasta dedique especial atenção a essas questões. O MS anunciou que 
elaborou um robô para esclarecer dúvidas relacionadas ao coronavirus.     

 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) 

 Informes: 
Abin informou que tem interesse em participar do GT criado para acompanhar a 

questão do abastecimento para subsidiar o grupo de informações relevantes sob consideração 
da área de inteligência. 

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informes: 
Deu retorno ao MAPA a respeito de sua demanda no âmbito da Ação por 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), proposta pela CNT, ontem. Informou que o 
Ministro Fux não concedeu medida cautelar a respeito de decretos de estados e municípios 
restringindo a circulação de vans e outros tipos de transportes. Ele concedeu o prazo de 48 
horas para que a ANTT e a AGU se manifestem a respeito da decisão. Disse que manteria todos 
informados sobre futuros desdobramentos. 

 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

 Informes: 
Indagou ao MS sobre como vem ocorrendo a articulação da distribuição e 

disponibilização de testes rápidos na rede farmacêutica. 

 
Banco do Brasil S.A. (BB) 

 Informes: 
Solicitou confirmação da reunião que ocorrerá às 13:30 h. para deliberar sobre a 

criação de fundo operado pela Fundação Banco do Brasil para receber doações financeiras. A 
reunião foi confirmada pelos representantes da Casa Civil.   

 
 

Encaminhamentos 
 

1. MRE irá encaminhar informações reputadas como sensíveis a respeito da China ao 
Secretário Executivo da Casa Civil e ao Ministério da Saúde. 

2. MMFDH solicitou envolvimento do Pátria Voluntária na discussão com o Banco do 
Brasil a respeito da criação de fundo para receber doações financeiras. 

3. Deliberou-se que o MMFDH entrará em contato com a SAM para realizar reunião para 
levantamento sobre as necessidades no âmbito da Operação Acolhida com relação ao 
Coronavirus. 

4. A SEGOV solicitou que cada pasta dedique especial atenção às questões envolvendo as 
respostas às demandas ao cidadão. 
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5. Requerimento do MME de inclusão da extração, beneficiamento e transporte de 
minérios como atividades essenciais. 

6. MS irá verificar como está a questão da distribuição e disponibilização de testes 
rápidos na rede farmacêutica para informar à Anvisa. 

7. O MD verificará se há demandas específicas em Pacaraima relacionadas ao 
Coronavirus. 

8. A Casa Civil entrará em contato com o MEC para averiguar se há algo importante a 
acrescentar, uma vez que não se logrou estabelecer contato com a pasta. 
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10ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 30 de março de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 

Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
General Sérgio passou a palavra à SAM para os relatos importantes para os 

Ministérios. 
Heitor Abreu (SAM) apresentou as seguintes informações: 
Importante deixar um determinado quantitativo de aeronaves da Força Aérea prontos 

e à disposição para demandas urgentes tais como a realização da entrega de medicamentos e 
insumos às regiões Norte e Nordeste. 

Estão ocorrendo duas missões de escolta de equipamentos de ventiladores, apoiadas 
com informações obtidas pelo setor de inteligência.  

O site de doações “Todos para Todos” já está operacional para que pessoas jurídicas 
possam doar materiais para enfrentamento do Covid-19.  

Está em fase final de conclusão procedimento de doações financeira para pessoas 
físicas e jurídicas operacionalizados pela Fundação Banco do Brasil e o Pátria Voluntária. A 
Fundação Banco do Brasil deve colocar o site no ar ainda hoje. 

Há reuniões em curso entre a Fundação Banco do Brasil e o Pátria Voluntária para 
acertar os detalhes técnicos.  

Está também em desenvolvimento um site para que instituições produtoras de 
equipamentos importantes no combate ao Covid-19 possam anunciar a venda de seus 
equipamentos para potenciais interessados. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informes: 
Salientou que a aeronave com equipamentos da China chegará hoje em Guarulhos e 

que a Polícia Federal atuaria apoiando no desembaraço do material e na escolta do mesmo. 
Disse que a Força Nacional também está à disposição para atuar em auxílio ao MS. O Heitor 
apresentou questionamentos a respeito de duas operações de escolta e o MJSP disse que iria 
averiguar e apresentar as respostas no CCOP.     
 
Ministro de Estado da Defesa (MD) 

 Informes: 
Informou que o Ministério estruturou algo semelhante ao site desenvolvido pela Casa 

Civil para venda de equipamentos importantes no combate ao Covid-19 para empresas com 
tecnologia na área da defesa que eventualmente possam produzir materiais importantes no 
combate à pandemia. O MD informou que seria interessante avaliar que todos os sites fossem 
agrupados. A pessoa encarregada por esse projeto no MD entrará em contato com o Heitor 
para decidir a respeito.   
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Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
Relatou que há 10 pessoas contaminadas no Ministério.  
Acertou-se o entendimento jurídico conjunto com a Casa Civil, a AGU e a CGU 

permitindo que o MRE seja o contratante de vôos fretados. O primeiro  vôo partiu do Equador 
seguindo esse entendimento. 

As Embaixadas de Nova Delhi e de Pequim têm atuado para liberação de insumos 
médicos e medicamentos que o Brasil pretende adquirir. 
 
Ministério da Infraestrutura (MInfra) 

Problemas técnicos impossibilitaram a comunicação.     
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informes: 
 Externou que existe um grande desafio para garantia da renda dos produtores rurais e 

que o MAPA reputa como importante a elaboração de estratégia para assegurar a 
sobrevivência desses produtores. 

 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informes: 
Está atuando para distribuição de complemento alimentar à população para capitais e 

grandes cidades (mais de 900.000 pessoas). Nas demais localidades atua por intermédio da 
disponibilização de créditos. Afirmou que está também distribuindo 1 milhão de kits nos 
próximos 3 meses para beneficiários do BPC e do Bolsa Família. Apontou a necessidade de 
reforço do SUAS. Salientou que seria fundamental a MP de créditos extraordinários. Ressaltou 
que houve pedido de crédito extraordinário da ordem de R$ 550 milhões para o SUAS. 
Externou que as Forças Armadas farão a guarda dos alimentos para disponibilização aos CRAS, 
em função do elevado risco de saque existente. Os CRAS retirarão os alimentos dos quartéis de 
acordo com suas necessidades.    
  
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informes: 
Disse que está trabalhando em campanha de esclarecimento juntamente com a 

SECOM para desfazer boatos a respeito da falta de botijões de gás. Informou que a Petrobrás 
está adquirindo suprimento adicional da Argentina e está contando com o apoio do MRE para 
viabilização dessa aquisição. Disse que a MP sobre baixa renda deve ser encaminhada hoje. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
Relatou que os Correios estão atuando na distribuição de livros de EAD e que 

reportaria ao CCOP o registro das distribuições realizadas. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informes: 
A Pasta está em interlocução com rede hoteleira para a disponibilização de quartos 

para as ações de combate ao coronavírus. À tarde haverá reunião para avaliar o assunto e para 
examinar se as disponibilidades de quartos não poderiam ser efetuadas por intermédio de 
sites já existentes. A Pasta ressaltou a importância do apoio aos brasileiros no exterior na 
eventualidade de não ser possível o regresso deles. O MRE informou que de fato não será 
possível garantir a repatriação de todos os nacionais no exterior e que existem ações possíveis 
nesse caso para brasileiros desvalidos no exterior, com problemas graves de alimentação, 
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medicamentos e alojamento. Heitor ressaltou que a essencial fazer diferenciação entre três 
grupos de brasileiros com problemas no exterior: os que detêm passagens de voos 
desmarcados, os desvalidos e a aqueles que desejam regressar em função da situação adversa 
do Covid-19. A prioridade em termos do resgate de nacionais é atuar primeiramente no 
sentido de instar as companhias aéreas a resolverem a situação dos voos cancelados com 
recursos dessas companhias. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informes: 
Relatou que no âmbito da Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

da CNT a AGU acionou petição aderindo aos argumentos da CNT de que são inconstitucionais 
os atos de restrição ao transporte interestadual. A AGU tembém está em contato constante 
com o MS para atuAr nas ações civis e populares que afetem as atividades desenvolvidas pela 
pasta no âmbito do Covid-19. 
 

 

Encaminhamentos 
 

1. MJSP deverá apresentar os detalhes de duas operações de escolta equipamentos 
(ventiladores) à Casa Civil (Coordenador do CCOP).  

2. MD informou que seria interessante avaliar que todos os sites fossem agrupados. A 
pessoa encarregada por esse projeto no MD entrará em contato com o Heitor para 
decidir a respeito.  

3. MCTIC relatou que os Correios estão atuando na distribuição de livros de EAD e que 
reportaria ao CCOP o registro das distribuições realizadas. 
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11ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 31 de março de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
 O Secretário Executivo Gen. Sérgio iniciou a reunião informando que hoje (31.03) e 

amanhã (01.04) o PR fará um pronunciamento à nação e requereu a todos os ministérios que 
encaminhem suas pautas positivas para embasar os pronunciamentos. 
 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
A Subchefe Adjunta Executiva Fabiana informou: 
Que a chegada dos kits vindos da China foi um sucesso; 
Que hoje sairá a Portaria que dará segurança à cadeia logística com uso da Força 

Nacional; 
Que a AGU precisa trabalhar na mitigação dos confiscos que estão ocorrendo nos 

Estados. 
Que as doações de máscaras da XP Investimentos e Samsung estão em andamento; 
Que o fornecimento de EPI’s estão sendo monitorados; 
Que estão finalizando o caso do sistema S para caminhoneiros; 
Que a situação dos brasileiros repatriados dos países são as seguintes: 

o Equador – 149 brasileiros pousaram hoje em Guarulhos/SP; 
o Suriname – 93 brasileiros chegarão hoje por Belém/PA; 
o África do Sul e Peru estão sendo negociados ainda. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informes: 
Realçou a disponibilidade da Força Nacional em ajudar no que for preciso. 

 
Ministro de Estado da Defesa (MD) 

 Informes: 
Pontuou a necessidade de colocarmos no ar o site para cadastro de organizações com 

as ofertas de seus produtos. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
Continua trabalhando na questão dos voos fretados no Equador e no Peru. Em outros 

países, onde estão poucos brasileiros, estão analisando caso a caso. 
Estão acompanhando os navios de importação de gás. São três. Um chegou no Porto 

de Santos/SP, outro está no Porto de Baia Blanca na Argentina e outro chegará em breve ao 
Brasil.  

 
 
 

 

Anexo 11a Reunião Comitê de Crise 31-03-2020 - Memória (1851535)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 30



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
Agradeceu a agilidade com que foi realizado o desembaraço dos produtos vindos da 

China no Aeroporto de Guarulhos (03 minutos). 
SECEX – Sem considerações 
 

Ministério da Infraestrutura (MInfra) 

 Informes: 
Agradeceu também o rápido desembaraço dos kits que chegaram ontem em 

Guarulhos/SP; 
Estão trabalhando para colocar rapidamente os produtos em seus regulares destinos; 
Estão monitorando as construções dos hospitais de campanha; e finalizou 

agradecendo o ótimo trabalho do CCOP. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informes: 
Mantém o monitoramento de abastecimento com o CONAB que estão funcionando 

muito bem. 
Sobre o programa oficial de alimentos, está no radar, e até o final dessa semana 

destrava essa questão. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Informes: 
Estão em tratativas com médicos e profissionais da saúde para ingressarem no 

combate à Covid-19, e que estavam em reunião hoje para tratar da questão das merendas; 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informes: 
Trabalhando na MP de distribuição de alimentos suplementares. Informou que uma 

parte receberá R$ 115 em dinheiro. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Agradeceu o apoio do Ministro Tarcísio para manter toda a rede SUS abastecida. Pediu 

a indicação pelo MJSP para tratar da compra de EPI’s, pois estão com algumas divergências 
que precisam ser sanadas. O MJSP disse que indicará os 02 representantes para resolverem 
essa questão. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informes: 
Agradeceu o apoio quanto à importação dos botijões de gás. Disse que a produção por 

aqui continua normal e para garantir o extra, contrataram 03 navios de gás. 

 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
Reforçou com o MS para termos mais foco com o caso dos 30 mil respiradores, pois 

existem muitas empresas interessadas na produção 
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Ministério do Turismo (MTur) 

 Informes: 
Estão mapeando a rede hoteleira para abrigar médicos e pessoal da saúde, bem como 

para abrigarem pessoas em quarentena. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informes: 
Estão trabalhando, junto com a Defesa Civil, nas entregas dos kits de cestas básicas. 

Questionou o ME sobre os fundos constitucionais. O ME respondeu que não tiveram mais 
novidades e iria monitorar o assunto. 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informes: 
Reforça a entrega para povos indígenas (161 mil famílias). CONAB tem os valores de 

frete, porém precisam de R$ 45 milhões de crédito extraordinário. 
 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) 

 Informes: 
Informou que o General Heleno testou negativo para novo teste e deverá voltar ao 

trabalho amanhã. 
Trabalham juntamente com o MS na questão de rádio fármacos para doentes de 

câncer e outros tipos que destes insumos necessitam para sobreviver, tendo em vista que 
perceberam um atraso do transporte desses fármacos; 

Importante que monitoremos outros problemas, e citou o banco de sangue como 
ponto de atenção, pelo medo que a população está em sair de casa para doar sangue. 
Preveem que em breve falte sangue nos bancos. 

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informes: 
Sem novidades.  

 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Informes: 
Agradeceu à CC e à SAJ pela MP 930 – medidas de ajustes para autoridade monetária 

para irrigarem as pequenas/medias empresas. 
 

 

Encaminhamentos 
 

1. Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) solicitou que a AGU deverá atuar na 
mitigação dos confiscos que estão ocorrendo nos Estados. 

2. MD reforçou a necessidade de colocarmos no ar o site para cadastro de organizações 
com as ofertas de seus produtos. 

3. MEC deverá analisar a questão das merendas escolares. 
4. O MJSP indicará dois representantes tratar da compra de EPI’s com o MS, que irão 

sanar algumas divergências. 
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12ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 1º de abril de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
O Secretário Executivo Adjunto Thiago Meirelles, iniciou a reunião, substituindo o 

General Sérgio que se encontrava em reunião com o Ministro Braga Netto. 
 

Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
Heitor (SAM) novamente enalteceu o trabalho e apoio do CCOP. 
Solicitou ao MS que repasse ao CCOP os dados atualizados das vagas e leitos em 

hospitais que têm hoje, e um estudo para os próximos 30/45/60 dias para fazer um 
planejamento futuro;   

MS informou que já estão trabalhando na demanda requerida pelo Heitor. 
Que também estão em fase avançada com o ME para um painel em tempo real de 

insumos e testes. 
 

Ministro de Estado da Defesa (MD) 

 Informes: 
Empresas dos Sindicatos da Indústrias de Defesa querem auxiliar com materiais e 

insumos, e contam com um cadastro dessas empresas. Heitor disse que trabalhará para unir 
esses sites com os de doações já existentes para esse fim. 

Requereu atenção da CC e da SG na aprovação de um PL em tramitação no Congresso 
Nacional, que trata de crédito para operações do MD. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
Até o momento os gastos com medicação, alimentação e hospedagem dos brasileiros 

que estão fora do país, foram de R$ 1,2 milhão. 
Os voos que: 
Lima foi resolvido. 
Joanesburgo, Cairo, Nova Delhi – serão os próximos a retornar ao Brasil. 
O governo do Chile procurou o MRE para fecharem com a IATA (International Air 

Transport Association) um acordo de livre trânsito entre os países, provavelmente hoje 
resolvem isso. 

Bolívia: Existe um grupo de brasileiros entre 750 e 900 pessoas, e a maioria delas são 
estudantes em Cochabamba e querem retornar ao Brasil. O MRE ofereceu a eles, um retorno 
via ônibus por ser mais viável financeiramente e apenas 2 horas a mais do que a viagem de 
avião, tendo em vista que da cidade onde se encontram até onde iram embarcar, porém, 
muitos deles não aceitam e querem voltar de avião e estão indo para parte política para 
protestarem, o que preocupa o MRE. 

Argentina e Paraguai: A repatriação tem se resolvido de forma espasmódica. 
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Identificaram 7 brasileiros que foram para fora fazer cirurgia plástica e não estão em 
condições clínicas de retornar, assim também como 2 com animais domésticos e não quiseram 
embarcar. 

Argentina e Venezuela: Existem alguns motoqueiros brasileiros querendo voltar. MRE 
propôs voltarem e deixarem suas motos lá para pegarem mais para frente, o que não foi aceito 
por esse grupo. 

Destacou a importação de insumos da China e a doação VALE. Disse que chegaram 15 
mil ventiladores e que existem várias empresas privadas também exportando. 

Estão em tratativas com a Índia, para a aquisição de insumos (hidroxicloroquina) para 
empresas brasileiras pontuais, para que possam fabricar aqui. 

O ME pediu ao Itamaraty a exportação de 2 mil ventiladores para a Coréia, EUA e Suíça 
também requisitaram insumos, porém, o Brasil não está exportando esses materiais por 
determinação conjunta do governo. 

As indústrias ligadas à saúde têm encontrado dificuldades em assistência técnica e o 
MRE pediu ao MJSP ajuda nessa situação, tendo em vista os técnicos circulam entre países 
para prestar assistência técnica especializada. 

O Itamaraty colocou em prática a evacuação em algumas embaixadas, como no Haiti, 
pela situação crítica que estão, são atualmente 10 pessoas infectadas pela Covid-19 e esse 
número tende a aumentar nos próximos dias. 

Por fim, saiu na mídia, por um conhecido jornalista que o Itamaraty está ocultando 
informação de colegas infectados. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
Terão reunião com o GESEX para tratarem de: 

i. zerar impostos para importação de mais peças de respiradores; 
ii. suspensão do contrato de trabalho; e 
iii. questão dos R$ 600,00. 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informes: 
Estão monitorando o abastecimento, para que nada falte. 

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Informes: 
Aguardando a MP para contratação de médicos e pessoal da saúde. 
FNDE – Está trabalhando na distribuição da merenda básica 

 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informes: 
Relatou que alguns participantes desta reunião receberam um PIN diferente e por esse 

motivo estavam em outra sala, como por exemplo: MMFDH, AGU e outros.                    
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Questão dos EPI’s para o MJSP, colocam um técnico a disposição para falar a esse 

respeito. 
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Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
Estão vendo com o MRE sobre os ventiladores, no mais estão integrados no CCOP para 

o que precisarem. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informes: 
Estão levantando os dados requeridos nas reuniões com CCOP sobre a Rede Hoteleira 

para abrigar o pessoal da saúde em geral.  
Heitor agradeceu e pediu, se possível, que os hotéis fiquem perto dos hospitais. 

 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) 

 Informes: 
Nada a acrescentar, aparentemente estavam com problemas técnicos de áudio. 
ABIN – Seguem atentos às demandas do CCOP. 
 

Banco do Brasil S.A. (BB) 

 Informes: 
Pediu atenção ao MCTIC e MS porque perceberam que várias empresas interessadas 

em vender respiradores, possuem problemas fragilidades em seus balanços financeiros, 
sugeriu notificar essas empresas para que possam comprovar sua capacidade financeira em 
realizar o que propõem; 

O MCTIC informou que têm um grupo com o ME e que já estão atuando nessa frente, 
pediu para o BB entrar em contato com esse grupo, o que foi aceito pelo BB. 
 
Thiago Meirelles encerrou a reunião às 10:41 h. 
 

Encaminhamentos 
 

1. Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) solicitou ao MS que repasse ao CCOP os 
dados atualizados das vagas e leitos em hospitais, e um estudo para os próximos 
30/45/60 dias para fazer um planejamento futuro. 

2. MD requereu atenção da CC e da SG na aprovação de um PL em tramitação no 
Congresso Nacional, que trata de crédito para operações do MD. 

3. MCTIC pediu para o Banco do Brasil entrar em contato com o grupo do ME que está 
discutindo sobre os possíveis problemas de empresas interessadas em vender 
respiradores, além de possíveis fragilidades em seus balanços financeiros. 
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13ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 02 de abril de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 

O Secretário Executivo Adjunto da CC/PR, Thiago Meirelles, abriu a reunião e passou a 
palavra à Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC). 
 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
A segurança da cadeia logística em Guarulhos está sendo implementada pela PRF.  
O Ministério da Cidadania apresentou recomendação ao SUAS.  
O Comitê de Crise dos Povos Indígenas realizará reunião hoje às 11:00 h. com os atores 

chave para elaborar plano estratégico para  a atuação. A expectativa é de que até domingo 
estejam delineadas as atividades e ações mais importantes.  

A AGU vem conseguindo por intermédio de liminares recuperar os equipamentos 
confiscados pela Prefeitura de Cotia e já estão sendo processadas as devoluções às empresas 
objeto do confisco. 

Publicou-se ontem a Medida Provisória nº 936, que  institui o Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares 
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) de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.  

A partir de demanda do MME está em debate o aumento do escopo dos setores e 
atividades considerados essenciais. Fabiana ressaltou a relevância de se calibrar bem as 
decisões.  

Já foi enderaçado à RFB a questão do erro relacionado aos termômetros oriundo do 
Decreto das EPIs.  

Ocorrerá reunião para discutir a questão de alocação da rede hoteleira para utilização 
dos enfermeiros e médicos atuando em hospitais no tratamento de enfermos do Coronavirus. 
A prioridade é de se promover georreferenciamento dos estabelecimentos dos hospitais para 
que sejam priorizados.   

Avião LATAM chega ao país trazendo 313 brasileiros. Trezentos e sete passageiros vêm 
de Portugal. Sessenta nacionais chegam de Sidney em Guarulhos.  

Ocorrerá reunião hoje para se delinear a estratégia para implementação do repasse 
dos R$ 600 anunciados pelo ME.   

A Casa Civil enviará modelo a todos os ministérios para subsidiar os respectivos Planos 
Estratégicos para enfrentamento do Coronavirus. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informes: 
Com relação ao Plano Estratégico de Desenvolvimento está trabalhando junto com os 

secretários de justiça e de segurança pública dos estados.  
O Plano Nacional de Segurança Pública para Enfrentamento do Coronavírus está em 

elaboração. Uma prévia do Plano será apresentada ao Ministro. 
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Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
Solicitou intervenção do Comitê para conferir maior agilidade nas medidas que 

destravem a entrada de insumos no país. 
Pasta está atuando na liberação de carga de 530 quilos de cloroquina na cidade de 

Nova Delhi/Índia.  
Informou a apresentação do novo Embaixador dos Estados Unidos no Brasil que se 

colocou à disposição para cooperação com o país e acrescentou que o mesmo participaria de 
reunião junto ao ministério da saúde na tarde de hoje. 

Atuação na aquisição de respiradores e utensílios de proteção contra o Covid-19.  
Ajuda humanitária a aproximadamente 17 pequenos países – que têm sido realizadas a 

partir de verbas de cooperações. Alguns países  como  Austrália, têm solicitado auxílio em 
liberação de máscaras, ventiladores respiratórios e materiais de assistências aos doentes, 
porém sem possibilidade de atendimento devido as necessidades do país.   

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
Fabiana informou a respeito de reunião entre o ME e a SAG (Marcos César) para 

discutir a questão dos termômetros. Houve edição de duas MPs: prorrogação do prazo para 
apresentação do Imposto de Renda e diminuição da jornada de trabalho com compensação. 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informes: 
Importância da Casa Civil avaliar a possibilidade de inclusão dos cartórios no rol das 

atividades consideradas essenciais em função de sua relevância para o crédito rural. 
A pasta está realizando monitoramento dos preços por intermédio de ferramenta de BI 

com auxílio da SEAE do ME. 
O Ministério também relatou a importância de que determinadas feiras cujo 

funcionamento foi liberado no DF por intermédio de Decreto sigam as recomendações da 
Anvisa.  
 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Hoje haverá reunião com o MCTIC que irá apresentar ações que possam ser 

desenvolvidas conjuntamente pelos dois ministérios.  
Thiago Meirelles reforçou a importância de que os dados referentes à quantidade 

física dos leitos sejam enviados na maior brevidade possível. O MS respondeu que os irá enviar 
hoje mesmo. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
Agendada reunião de alinhamento com o MS a respeito de pesquisa e 

desenvolvimento. 
Ministro da Saúde solicitou auxílio para obter dados pessoais para planejar ações em 

projeto da pasta que fez contatos individuais por intermédio de robôs com o fim de alertar a 
população a respeito de riscos relacionados ao Covid-19. A Conjur do Ministério está emitindo 
parecer a respeito desse projeto. O MCTIC está em contato com as operadoras e conta 
também com apoio da Anatel. 
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Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Informes: 
Sem considerações 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informes: 
Salientou a importância do apoio da Casa Civil na tramitação de proposta de MP 

enviada que disciplina as relações de consumo decorrentes do cancelamento de shows e 
eventos, em função do elevado potencial de judicialização decorrente desses cancelamentos.  

Ressaltou a relevância dessa proposta de MP sob o ponto de vista das relações de 
consumo, matéria sob competência da SENACON.      
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informes: 
Sem novidades. 

 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Informes: 
Sem considerações 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informes: 
Ressaltou a necessidade de créditos extraordinários da ordem de 45 milhões de Reais. 

 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) 

 Informes: 
Sugeriu que haja planejamento prévio para viabilizar o embarque de insumos em voos 

internacionais que tragam passageiros brasileiros. 
 

Encaminhamentos 
 

1. A Casa Civil enviará modelo a todos os ministérios para subsidiar os respectivos Planos 
Estratégicos para enfrentamento do Coronavirus. 

2. MRE solicitou intervenção do Comitê para conferir maior agilidade nas medidas que 
destravem a entrada de insumos no país. 

3. Mapa solicita que a Casa Civil avalie a possibilidade de inclusão dos cartórios no rol das 
atividades consideradas essenciais em função de sua relevância para o crédito rural. 

4. Casa Civil reforçou a importância de que os dados referentes à quantidade física dos 
leitos sejam enviados pelo MS na maior brevidade possível. O MS respondeu que os irá 
enviar hoje (02/04) mesmo. 

5. MTur salientou a importância do apoio da Casa Civil na tramitação de proposta de MP 
enviada que disciplina as relações de consumo decorrentes do cancelamento de shows 
e eventos. 
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14ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 03 de abril de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 

O Secretário Executivo Gen. Sérgio, iniciou a reunião, destacando o decreto do Pátria 
Voluntária que envolverá 10 ministérios (MJSP, MD, ME, MEC, MC, MS, MCTIC, MDR, MMFDH 
e SEGOV), e seu objetivo será dar suporte para as doações. 
 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
Heitor informou ao MCTIC que hoje serão encaminhados os EPI’s pelo MS aos Correios. 
Consultou a AGU sobre pessoas infectadas pela Covid-19 no setor de 

telecomunicações. 
Agradeceu ao MJSP pelo trabalho apresentado ontem (02/04/20) sobre ferramentas 

de avaliação de risco e propôs apresentarem ao Ministro. 
 
Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV/PR) 

 Informes: 
A Secretária Especial de Assuntos Federativos (SEAF), Deborah Arôxa, fez uma 

apresentação do método de governança da SEGOV no CCOP com os Ministros, Parlamentares, 
Estados e Municípios, explicou a funcionalidade da SEGOV, principalmente com os Governos 
dos Estados e Parlamentares, e nesse último caso, os monitoram para não haver divergência 
política. Colocou como próximo passo, a elaboração de um direcionador estratégico para 
definir padrões e estruturas para facilitar o atendimento recebido desses órgãos, tanto no 
front como no back.   
 
Ministério da Saúde 

 Informes: 
Informou que sobre a previsibilidade dos leitos, estão em contato com a Casa Civil e 

SEGOV (Sylvio, Mariana e Daniela) e repassando as informações do fluxo de leitos disponíveis 
diariamente; 

General Sérgio chamou uma reunião para hoje às 15:00 h. no 4º andar para tratar 
desse assunto; 

MS informou também que emitiram ontem, o Ofício 171, a pedido do MJSP, 
antecipando a vacinação para caminhoneiros e agentes penitenciários  

 

Ministério das Relações Exteriores 

 Informes: 
Informou que sobre o Transatlântico que está em San Diego na Califórnia (USA) desde 

31/03/2020, conseguiram autorização para que 50 brasileiros sejam repatriados, embarcando 
ainda hoje para Guarulhos (SP). Porém, o governo Americano condicionou a autorização a 
colocar no mesmo voo, 60 sul-americanos que também estavam no Transatlântico, o que foi 
aceito pelo governo Brasileiro. Saem hoje da Califórnia às 15:00 h. de Brasília;   
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Informou que saíram 434 brasileiros em 11 ônibus da Cidade de Santa Cruz de La Sierra 
(Bolívia) para Corumbá (MS); 

De Buenos Aires (Argentina) saíram alguns ônibus com 54 brasileiros para Uruguaiana 
(RS). Informou, ainda, que com os brasileiros que se encontram em Ushuaia (Argentina), estão 
tentando trazê-los para Buenos Aires para que voltem ao Brasil da mesma forma; 

Questionado pelo Heitor sobre o navio italiano que se encontra no Porto de Santos 
(SP), o MRE disse que até o presente momento não haviam feito qualquer pedido específico ao 
Itamaraty.  

Heitor disse que coordenará o apoio e passará as informações para que o MRE os 
ajudem nesse caso; 

Heitor informou que hoje chegará um voo vindo dos USA, entre 13h30m e 15h00m, 
com 40 brasileiros deportados, tendo como destino, o Aeroporto de Confins, em Belo 
Horizonte. Requereu ajuda do MRE e da ANVISA, porém o MRE esclareceu que poderia ajudar 
de forma discreta, pois não cairia bem ao governo federal, dar apoio a brasileiros deportados 
ante os brasileiros legalizados que estão requerendo repatriação. 

Heitor então, dispensou a ajuda do MRE e manteve o pedido junto à ANVISA para que 
ajude na chegada desses brasileiros em Confins/MG, anotando, inclusive, nomes e telefones 
para que possamos monitorá-los; 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 Informes: 
Marcada a apresentação do Plano Nacional de Segurança Pública para hoje na Casa 

Civil; 
Tiveram dúvida quanto ao Ofício do MS para a MJSP, pois não tinha conhecimento. O 

MS esclareceu, dizendo que se tratava da antecipação, para dia 16/04/2020, dada a requisição 
do MJSP para os Agentes Penitenciários; 

 
Ministério da Economia 

 Informes: 
Agradeceu a Casa Civil pela publicação de ontem dos créditos extraordinários, e disse 

que estão trabalhando em novos sobre zerar a alíquota do Imposto de Importação (II) e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

 

Ministério de Minas e Energia 

 Informes: 
Informou que será encaminhada ao ME, uma MP sobre energia elétrica para pessoas 

com baixa renda dado o expressivo aumento da inadimplência neste setor; 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional 

 Informes: 
Sem atualização no momento; 
 

Advocacia-Geral da União 

 Informes: 
Sem destaques, apenas informaram que continuam fazendo a defesa da União em 

inúmeros processos que estão sendo impetrados na justiça; 
 

Banco Central do Brasil 

 Informes: 
Sem considerações; 
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Gabinete de Segurança Institucionais 

 Informes: 
Sem considerações; 
 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

 Informes: 
Terão reunião com o MS para tratar do assunto das pesquisas; 
Expôs que existem várias empresas privadas querendo cooperar na fabricação de 
respiradores e que uma delas (FLEXTRONICS) assumiu compromisso com o MS, mas 
tem capacidade de aumentar mais um turno para produção de muito mais, porém, 
para que isso ocorra, necessitam de pedidos. Tratará isso diretamente com o MS 
através do CCOP; 
Heitor disse que tem um pedido dessa empresa (FLEXTRONICS) de 15 mil respiradores 
e que criarão um canal (site) para que as empresas se cadastrem e mostrem seus 
produtos para compra e venda;    
 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

 Informes: 
Agradeceu a liberação dos recursos ao Ministério; 
Atenderão 161 mil famílias de indígenas quilombolas; 
Relatou que o aplicativo digital para denunciar o abuso contra a mulher, anunciado 

ontem pelo MMFDH, teve uma ótima repercussão perante a sociedade e a mídia; 
 

Controladoria-Geral da União 

 Informes: 
Sem considerações; 
 

Ministério da Cidadania 

 Informes: 
Informou que trabalha, juntamente com o MMFDH e o ME, no decreto do chamado 

corona voucher para viabilizá-lo; 
 

Ministério da Educação 

 Informes: 
Agradeceu a MP 942 que dentre outras, propiciará uma melhora nas pesquisas dentro 

das universidades; 
Colocaram no ar, uma plataforma que reunirá dados como a relação das instituições 

que estão com aulas suspensas por unidade da Federação; 
Que saiu o edital ontem (02/04/2020), de 2.600 bolsas de estudos de assuntos 

epidêmicos; 
A MP 942 abriu crédito de R$ 57 milhões ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

(HCPA). O referido hospital, pode aumentar o número de leitos de CTI de 53 para 105; 
Questionou o MCTIC sobre as compras pela empresa privada (FLEXTRONICS) sendo 

que existem pesquisas nas universidades que são capazes de produzir os respiradores. O 
MCTIC respondeu que a demanda está muito alta e se propôs a reunirem com o MEC para 
conversarem sobre as pesquisas das universidades; 
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Ministério da Defesa 

 Informes: 
MD acompanha a produção de respiradores em Santa Catarina e informou que a 
capacidade de produção está crescendo; 
Aguardam Portaria para especificar a questão das máscaras de pano (que não sejam as 
hospitalares), disse que existem mais de 20 empresas em SC que podem produzir esse 
tipo de máscara, mas dependem da liberação da Portaria;                      
 

 Casa Civil da Presidência da República  
O Secretário Executivo, General Sérgio, encerrou a reunião às 11:17 h.     
   

Encaminhamentos 
 

1. Casa Civil coordenará o apoio ao navio italiano que se encontra no Porto de Santos 
(SP) e passará as informações para que o MRE os ajudem nesse caso; 

2. MEC e MCTIC irão discutir sobre a produção de respiradores e pesquisas nas 
universidades sobre essa temática 
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15ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 06 de abril de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
A Subchefe Adjunta Executiva da SAM, Fabiana, questionou 03 pontos, a saber: 

1. Regulamentação do decreto do Corona Voucher, quer saber do MC e CEF como 
está o andamento desse programa; 

2. Como está o caso do programa das pessoas vulneráveis com o MMFDH e MC; 
3. Como está o caso sobre o crédito extraordinário do MDR, que visa atender as 

favelas, e ainda está no ME. 
O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, fez uma observação ao MS, que em 

seu site consta publicado um artigo sobre a Covid-19, referente a não existir, por parte do MS, 
um fundo para recebimento de doações. Ocorre que com a criação do Programa de doações 
operacionalizado pelo Pátria Voluntária, em conjunto com a Fundação Banco do Brasil, passa a 
existir uma doação em conta corrente. Pediu para retirarem esse parágrafo do site. 

Sobre o pedido do SE Adjunto, o MS disse que tem conhecimento e que tomarão as 
devidas providências. 

O Diretor da DGINF/SE/CC (Diretoria de Gestão da Informação), Orlando, apresentou a 
todos os presentes o Painel Coronavírus. Informou que todos os Ministros e Secretários 
Executivos receberão, através de e-mail, um link para cadastro no site: 
simpr.presidencia.gov.br, onde todos terão acesso às informações, através de seus CPF’s, 
sobre três principais temas, a saber: a) cenário Epidemiológico; b) vigilância Viária; c) 
capacidades Hospitalares. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informes: 
Enfrenta dificuldade na aquisição de EPI’s e de testes para os Agentes de Segurança 

Pública; 
Estão preocupados com o sistema carcerário devido a Recomendação nº 62, de 17 de 

março de 2020, do Conselho nacional de Justiça (CNJ), https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf, que já colocou mais de 
32.000 presidiários nas ruas, mesmo sem ter, até a presente data, relato de presos 
contaminados pela Covid-19, dado que se mantém isolados e sem visitas intimas. O MJSP 
segue monitorando esse assunto. 

Informou que a vacinação dos agentes carcerários tranquilizará esses trabalhadores. 
 

Ministro de Estado da Defesa (MD) 

 Informes: 
Almirante Garnier comentou sobre um Hospital de Campanha que está sendo 

construído em Águas Lindas de (GO); 
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Pontuou que acham importante reunir as indústrias em uma ação para reparar os 
respiradores/ventiladores dos hospitais. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
Realizaram 04 operações de sexta-feira até segunda, são elas: 
África: hoje sairá de lá um voo com 120 pessoas que estavam em Johanesburgo e mais 

137 que estavam em Cape Town (Cidade do Cabo), totalizando 257 brasileiros que deverão 
chegar ao BR por volta das 01h00m de terça-feira; 

Bogotá: 173 brasileiros saíram ontem da Colômbia; 
Cuba: 34 brasileiros chegaram sexta, numa operação muito complicada para o 

Itamaraty e a ANAC, porém, resolvida; 
Bolívia: cerca de 20 ônibus saíram de lá trazendo ao todo mais de 800 brasileiros 

repatriados; 
No total, somam 11.500 brasileiros repatriados e mais 6.000 esperando pela 

repatriação. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
Informou que 04 Medidas Provisórias foram publicadas recentemente; 
Questionado sobre o crédito extraordinário para o MDR (questão das favelas), o 

representante do ME disse que levantará em que pé está essa situação e levará ao CCOP à 
Fabiana (SAM); 

 
Ministério da Infraestrutura (MInfra) 

 Informes: 
Estão trabalhando para trazer insumos para o Brasil para os hospitais de campanha. 
ANAC – Nada a relatar. 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informes: 
Questionou sobre a sanção ao Projeto de Lei nº 786 já aprovado no Congresso nas 02 

Casas, que autoriza, em caráter excepcional, durante a suspensão das aulas, a distribuição de 
gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação 
Escolar) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica. 
(https://www25.senado.leg.br/); 

Atentou a AGU quanto aos pedidos do MPT (Ministério Público do Trabalho) sobre as 
condições dos Frigoríficos, em face das notificações para que adotem o plano de 
contingenciamento ou prevenção de transmissão do novo coronavírus entre seus funcionários. 
Pediu uma atenção especial nesse caso. 

 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informes: 
Informou que estão trabalhando na questão do aprimoramento do chamado Corona 

Voucher para que o decreto seja assinado ainda hoje. 
Pela SAM foi dito que o Heitor e a Fabiana entrarão em contato para realizarem uma 

reunião, em conjunto com o MMFDH, para tratar do Plano de Manejo, incluindo 176 mil 
indígenas, ribeirinhos e quilombolas; 
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Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Sobre os respiradores/ventiladores, disse que já adquiriram 15 mil, os quais chegarão 

em abril e mais 6 mil que devem chegar em maio; 
Sobre a doação da UNICEF disse que, orientados pela própria UNICEF, uma parte dessa 

doação deverá destinar-se para o Programa Operação Acolhida. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informes: 
Demandou a ajuda do MRE no sentido de agilizar a liberação de um navio de gás de 

cozinha. O representante do MME no CCOP passará o nome do navio que é essencial para o 
abastecimento em todo o território nacional. 
Pediu para colocar a atividade de mineração no decreto 10.282, como atividade essencial, pois 
muitos itens, como por exemplo, transporte de alumínio para embalar produtos e insumos 
para produtos hospitalares, estão sendo barrados nas rodovias. 
A Fabiana (SAM) disse que fecharão com o ME e SAJ essa e outras demandas, porque foram 
muitos pedidos. 

A AGU se propôs a ajudar se preciso for. 
Pelo ME, foi dito que o Marcelo Guaranys deu ok para adicionar mais atividades como 

essenciais. 
 Pelo MRE foi dito que que estão resolvendo a questão do Navio que se encontra na 

Argentina. 
 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
Comunicou a liberação, temporária, do escopo de multiprogramação com conteúdo 

específico destinado às atividades de educação, ciência, tecnologia, inovações, cidadania e 
saúde de entidades executoras de serviço de radiodifusão de sons e imagens em tecnologia 
digital, com fins exclusivamente educacionais ou de exploração comercial, em razão da 
pandemia da Covid-19. Mandaram decreto à SAJ sexta e já foi publicado através do Decreto nº 
10.312 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/). Agradeceu a agilidade. 

Anunciou que a empresa OI fez reparos e já liberou o serviço Disque Saúde (136), um 
serviço de atendimento à população do Ministério da Saúde, qualquer problema que for 
percebido, avisar o MCTIC; 

Informou, por fim, que o voo vindo da África trará consigo 300 kg de fármacos. 
ANATEL - Atenderam pedido do IBGE sobre pesquisa de satisfação; e disponibilizaram o canal 
Disque 111 para a CEF para contatarem os beneficiários da corona voucher. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informes: 
Pediu ajuda com a publicação da MP sobre o setor turístico conjunta do MTUR/MJSP 

que trata dos produtores de eventos e outros, porque já foi anunciada; 
Finalizaram o projeto de hospedagem para os profissionais da saúde, e mandará ainda 

hoje para que todos possam avaliar e dar sugestões; 
 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informes: 
Agradeceu o plano de contingência sobre os vulneráveis. 
Destacou que o Ministério Público Federal encaminhou ao MMFDH uma demanda sobre 

divulgação de enfrentamento à Covid-19, que contempla muitas questões sobre povos 
tradicionais. Querem consolidar isso para não terem problemas futuros. 
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Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Informes: 
Informou que a SAJ vem atuando muito na crise e que estão sempre à disposição para 

o que precisarem. 
 

Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV/PR) 

 Informes: 
Ao final da apresentação, a SECOM, pelo Sr. Samy Liberman, contestou um ponto em 

específico, qual seja, sobre a letalidade do coronavírus. Informou que como não realizamos 
testes em toda a população, esse percentual torna-se mais assustador à população, do que 
realmente é. Sugeriu, então, que fosse retirado o percentual de letalidade do painel, para que 
essa informação não seja distorcida e cause ainda mais pânico à sociedade; 

Quanto à questão de segurança dos acessos ao site, foi sugerido pela SECOM, que a 
DGINF, após o acesso, verifica-se se foi realmente a pessoa que acessou, sob pena de esses 
dados serem obtidos por pessoas não autorizadas. Orlando acatou as ideias e disse que levará 
à Coordenação do CCOP para avaliação dos superiores. 

 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) 

 Informes: 
Trabalharam esse final de semana com o MC/ABIN/DSI (Departamento de Segurança 

da Informação), e chamaram a atenção para possíveis ataques cibernéticos e saques ilegais 
que possam ocorrer no âmbito do pagamento do Corona Voucher. A preocupação se faz 
necessária, tendo em vista ter relatos de que já aconteceu isso com outros países e temos de 
ter o máximo cuidado e termos respostas à sociedade caso isso venha a ocorrer no Brasil, 
porque a mídia usará isso contra o governo federal. Portanto, temos que ter agilidade na 
comunicação, e o engajamento de todo o CCOP nessa demanda/esforço para evitar que “o tiro 
saia pela culatra”; 

Propôs usarmos os dados aceitos pela comunidade internacional sobre óbitos, que é o 
de milhão de habitantes, podendo usar esses dados para repassar à população; 

O BACEN disse que já estão articulados com o GSI na questão da segurança 
cibernética, porque já sofrem isso cotidianamente no sistema financeiro, e se colocaram à 
disposição para ajudar nessa questão; 

A ANATEL também se propôs a ajudar nessa questão e informou que a pessoa que fica 
no CCOP é exatamente a que cuida disso na ANATEL e pode ser acionada caso preciso for. 

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informes: 
Agradeceu a todos os Ministérios e Órgãos pelas informações prestadas para que 

pudessem fazer a defesa do Presidente no caso da ADPF 672 (pedido pela OAB), que 
questionava a atuação do Presidente sobre não seguir as normas e protocolos da OMS. O 
Ministro Alexandre de Moraes tinha dado 24 h. para a manifestação da AGU, conforme se 
depreende do despacho no link: http://www.stf.jus.br/arquivo/; 

Destacou a flexibilidade da Medida Provisória que garantiu a manutenção do emprego 
(https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/02/governo-libera-r-51-6-bilhoes-
para-beneficio-emergencial-a-trabalhadores); 

 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Informes: 
Anunciou a criação, pelo CMN (Conselho Monetário Nacional), de uma linha de crédito 

especial com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do 
Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO); https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia; 
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Anunciou, também, a regulamentação pelo CMN do financiamento de R$ 6 bilhões 
para folha de pagamento de micro, pequenas e médias empresas, batizado de Programa 
Emergencial de Suporte a Empregos (PESE); 

 
Encaminhamentos 
 

1. Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) - O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago 
Meirelles, fez uma observação ao MS, que em seu site consta publicado um artigo 
sobre a Covid-19, referente a não existir, por parte do MS, um fundo para recebimento 
de doações. Ocorre que com a criação do Programa de doações operacionalizado pelo 
Pátria Voluntária, em conjunto com a Fundação Banco do Brasil, passa a existir uma 
doação em conta corrente. Pediu para retirarem esse parágrafo do site.  

2. ME informará a SAM/CC e o CCOP sobre a situação do crédito extraordinário para o 
MDR (questão das favelas). 

3. SAM/CC entrará em contato com o MC para realizarem uma reunião, em conjunto 
com o MMFDH, para tratar do Plano de Manejo, incluindo 176 mil indígenas, 
ribeirinhos e quilombolas 

4. MME demandou a ajuda do MRE no sentido de agilizar a liberação de um navio de gás 
de cozinha 

5. MME pediu a adição das atividades de mineração no decreto 10.282, como atividade 
essencial 

6. MTur pediu ajuda com a publicação da MP sobre o setor turístico conjunta do MTur e 
MJSP que trata dos produtores de eventos e outros 

7. MTur compartilhará com o Comitê a proposta de projeto de hospedagem para os 
profissionais da saúde 

8. SECOM/SEGOV/PR sugeriu que fosse retirado o percentual de letalidade do painel 
9. SECOM/SEGOV/PR solicitou que a DGINF/SE verifique se foi realmente a pessoa que 

acessou o painel, sob pena de esses dados serem obtidos por pessoas não autorizadas. 
Orlando acatou as ideias e disse que levará à Coordenação do CCOP para avaliação dos 
superiores. 
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16ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 07 de abril de 2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 

O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, iniciou a reunião. 
 

Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
A Subchefe Adjunta Executiva da SAM/CC, Fabiana, pontuou: 
A tratativa com o MTur sobre os hotéis e a SOF (Secretaria de Orçamento Federal) será 

tratada em reunião, hoje, às 14:00 h., no CCOP para tentar solucionar essa questão; 
Que a questão dos serviços essenciais serão objeto de discussão no Comitê; 
Requereu ao MINFRA a preparação para os testes que chegarão dia 08/04/2020; 
Voo com brasileiros vindos da África chegou essa madrugada em SP; 
Requereu ao MRE/MJSP que chequem o Navio atracado em Santos/SP; e 
Requereu ao MRE, mapear a distribuição de Gás (GLP) e encaminhar as tratativas ao 

CCOP. 
ANAC se prontificou a ajudar no transporte e entrega dos fármacos, pois já têm essa 

competência com empresas menores de aviação. A SAM disse que fará essa articulação 
através do CCOP. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informes: 
Somente pediu informação ao MRE sobre o Navio atracado em Santos/SP, e foi 

respondido que o MRE a atualização diretamente ao representante do MJSP, Sr. Pontel. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
Subiu para 17.200 o número de registros nas embaixadas brasileiras, de brasileiros que 

querem ser repatriados. Já repatriaram em torno de 11.000. 
Chegada do voo vindo da África com os brasileiros e fármacos. 
11 voos tomaram algo em torno de 25% do orçamento destinado ao Ministério. 
Sobre a importação de cloroquina, o governo da Índia diz que quer colaborar, mas fato 

é, que ainda não há data certa para essa importação. 
Ontem, o novo embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, esteve no Itamaraty, 

onde se encontrou com o Presidente e disse que os EUA ajudarão no que for possível o 
governo brasileiro na questão de importação de máscaras. 

O Presidente do EUA, Donald Trump, fechou acordo com a empresa 3M para produção 
de 55 milhões de máscara/mês para os EUA, conforme segue: 
https://www.cnbc.com/2020/04/06/coronavirus-trump-and-3m-strike-deal-to-bring-55point5-
million-masks-a-month-to-us.html 

13 países estrangeiros pedindo flexibilização nas exportações dos 
respiradores/ventiladores. 

O 2º Navio de gás da Argentina tem previsão de chegada no BR para 10/04/2020. 
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O MRE foi procurado pelo Grupo FarmaBrasil, uma associação da indústria 
farmacêutica de pesquisa e de capital nacional brasileiros, que reúne as empresas Achè, 
Biolab, Cristália, Libbs, Eurofarma, Hebron, Hypermarcas, União Química e EMS, e gostaria de 
consultar o MS, ME e MCTIC para saber se existe algum estudo de programa eficiente de 
políticas públicas industriais para esse setor, para que esse grupo possa trabalhar em conjunto 
com o Governo. 

O ME vai levantar se existe alguma coisa nesse sentido e passará ao embaixador 
Brandelli ainda hoje e amanhã informará esse Comitê a respeito do tema. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
Sobre a questão do SOF, pediu prioridade, acredita que sai hoje. 
Preocupação com: 

i. tem um pessoal que faz eventos em SP que tem estrutura para ajudar em 
hospitais de campanha e ofereceram esse serviço, porém, pediu ajuda do MS para 
saber como proceder nesse caso para não perder essa oportunidade de ajuda; 
ii. questão dos hotéis. A contratação e implementação diz respeito ao ME; e 
iii. o MTUR relatou uma divergência com a SOF e eles estão dispostos a ser o 
órgão executor do projeto. 

 
Ministério da Infraestrutura (MInfra) 

 Informes: 
ANAC - Sem comentários 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informes: 
Sem comentários 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Sobre os respiradores/ventiladores, disse que a aquisição de 6.500, deve ser resolvido 

até hoje, e no final de semana devem concluir outros contratos. 
Propôs marcar reunião para tratar do assunto levantado pelo GSI ontem, qual seja, a 

divulgação do percentual de mortalidade a ser passado para a sociedade. 
O GSI respondeu que a reunião, sobre a forma de divulgação dos óbitos, pode ser 

realizada imediatamente após esta reunião. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informes: 
Agradeceu o MRE sobre o caso do Navio de gás na Argentina. 
Sobre o abastecimento de GLP, existe sim a falta de botijões de gás, mas não a de GLP 

e que isso se regularizará em breve. A logística de distribuição é que está um pouco 
preocupante. 

Consultou na hora a Petrobrás, que informou que não há falta de GLP, a produção está 
em ordem e o único problema está sendo com a logística na distribuição. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
Hoje tem articulação com a ANATEL e CEF sobre o aplicativo para cadastro do Corona 

voucher, que será sem custo para o Cidadão. 
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O Ministro Marcos Pontes visitou ontem a cidade de Campinas/SP e visitou o CNPEM 
(Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais), e informou que estão realizando testes 
in vitro em 02 moléculas que seguirão, agora, para os testes em pacientes. 

ANATEL - Sem comentários 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Informes: 
Sem comentários. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informes: 
Demonstrou interesse em ter acesso aos painéis apresentados ontem pelo Orlando da 

DGINF. 
Pediu agilidade em um Decreto anunciado na quinta-feira passada e que ainda não foi 

assinado pelo PR.                                  
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informes: 
Informou que quer ser incluído na conversa sobre políticas industriais colocada pelo 

MRE. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Informes: 
Sem comentários. 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informes: 
Reforçou sobre o Plano de Contingência para Idosos, no caso de EPI’s para essa 

camada da população. 
Pediu ajuda à AGU na solução dos pedidos de “soluções milagrosas” feitos pelo 

Ministério Público Federal, pois têm que parar suas tarefas diárias para responde-las, tendo 
em visto o curto prazo de 48 horas para fazê-lo. 

A AGU se propôs a ajudar no que for necessário, porém, pediu um levantamento das 
recomendações para adotarem as providencias necessárias e até de políticas públicas, 
podendo, inclusive, requerer a dilação dos prazos para responder as questões do MPF. 

O MMFDH fará um compilado dos pedidos, juntamente com o MC que também têm 
sido acionados pelo MPF, e marcarão uma reunião com a AGU. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Informes: 
Sem comentários 

 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) 

 Informes: 
Sobre os radiofármacos, esclareceu que eles têm validade curta, que se não chegar nos 

hospitais em até 48 horas, perde a função, pediu para a ANAC, MS e MCTIC, verificarem sobre 
a logística para entrega no interior dos estados, e afirmou que o CCOP pode coordenar esse 
assunto.   

A SAM, através da Fabiana, marcou uma reunião para hoje às 14h30m para tratar 
sobre os radiofármacos, onde estarão MS, MCTIC, SAM, MRE e GSI.  

ABIN informou que tem reunião marcada com o MS hoje à tarde no CCOP. 
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Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informes: 
Está fazendo um painel sobre todos os processos judiciais que estão atuando e 

encaminhará ao CCOP, disse que a maioria dos processos são em face do MS, ME e PR. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Informes: 
Sem comentários 

 
Banco do Brasil S.A. (BB) 

 Informes: 
Sem comentários 

 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

Thiago Meirelles encerrou a reunião.  
 
 

Encaminhamentos 
 

1. MTur e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) deverão se reunir hoje, às 14:00 h., no 
CCOP, para solucionar a questões dos hotéis. 

2. Casa Civil/PR requereu ao MINFRA a preparação para os testes que chegarão dia 
08/04/2020. 

3. Casa Civil/PR requereu ao MRE/MJSP que chequem o Navio atracado em Santos/SP. 
4. Casa Civil/PR requereu ao MRE, mapear a distribuição de Gás (GLP) e encaminhar as 

tratativas ao CCOP. 
5. A SAM/CC fará a articulação, através do CCOP e com o apoio da ANAC, para o 

transporte e entrega dos fármacos. 
6. MJSP solicitou informações ao MRE sobre o Navio atracado em Santos/SP. MRE 

atualizará diretamente o representante do MJSP. 
7. ME irá levantar se existe algum estudo de programa eficiente de políticas públicas 

industriais voltadas para as áreas farmacêuticas de pesquisa e de capital nacional 
brasileiros. Encaminhará hoje (07/04) ao MRE e reportará amanhã (08/04) ao Comitê.  

8. MDR solicitou ser incluindo nas discussões sobre políticas industriais. 
9. MMFDH solicitou ajuda da AGU para responder as demandas do Ministério Público 

Federal. MMFDH fará um compilado dos pedidos, juntamente com o MC, que também 
têm sido acionados pelo MPF, e marcarão uma reunião com a AGU. 

10. SAM/CC fará uma reunião hoje (07/04), com MS, MCTIC, SAM, MRE e GSI, para tratar 
da questão de radiofármacos. 

11. AGU disponibilizará ao CCOP um painel sobre todos os processos judiciais que estão 
atuando. 
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17ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 08 de abril de 2020 
Horário: 10:00 h. às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
O Subchefe de Articulação e Monitoramento, Heitor Abreu, fez algumas 
considerações, quais sejam: 
Que a partir de hoje, o CCOP contará com a presença da CGU para registrar e auditar 

todas as iniciativas; 
Reunião com MJSP, hoje às 14h, para tratar da estratégia para que os EPI’s cheguem 

aos sistemas prisionais; 
Pediu ao MC e ao MMA que os responsáveis no CCOP estejam sempre presentes no 

CCOP, pois há várias demandas para esses Ministérios. 

 Encaminhamentos: 
1) A SAM encaminhará a todos os Ministérios, para votação, a resolução dos serviços 

essenciais, a qual deverá ser devolvida com as respostas, pois amanhã haverá nova resolução; 
2) O MEC e o MTUR deverão indicar um titular e um suplente para comporem o CCOP; 
3) O Secretário Executivo, General Sérgio, requereu ao MJSP que certifique com a 

SENACOM se receberam relatos através do portal do consumidor sobre a falta de gás. O MJSP 
vai levantar e enviará a resposta.  
 
Ministro de Estado da Defesa (MD) 

 Informes: 
Informou que tem condições de colocar a disposição, câmeras termais para controle 

de portos e aeroportos. 
Aguardam publicação de Decreto para liberação de máscaras de pano. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
Navio em Santos deverá desembarcar ainda hoje. 
Estão trabalhando na questão dos radiofármacos com alguns países, como por 

exemplo os países baixos. 
Melhorou um pouco a relação com a Índia no que diz respeito aos insumos para que, 

por fim, façam o 1º embarque. 
Embaixada brasileira na China encaminhou relatório que será endereçado a todos os 

ministérios para conhecimento. 
Requereu uma atenção do ME sobre a possibilidade de baixar tarifas de importação 

para a indústria têxtil, pois trata-se da 2ª mais alta, só perdendo para a indústria 
automobilística;  

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
Agradeceu pelo Decreto de regulamentação dos R$ 600,00 e pela MP 946. 
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Sobre a alta demanda de pessoas para regularizar o CPF para receber o Corona 
voucher, indicou que o mesmo deve acontecer em relação aos CRAS. 
 
Ministério da Infraestrutura (MInfra) 

 Informes: 
Trabalham em parceria com a LATAM/PTG Pactual para trazer insumos da China. 
Requereu ao MRE, indicar quais países seriam mais seguros para as aeronaves pararem 

para reabastecer antes de virem para o Brasil. 
MRE pediu atenção nesse caso, pois se pousarem em certos países, estes podem 

confiscar a carga, disse que ajudará o MINFRA nessa questão. 

 Encaminhamentos: 
Heitor pediu uma relação de países que têm parcerias com o Brasil para que possam 

chegar nos países, sem ter esse problema. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informes: 
Agradeceu a sanção do Decreto do PNAE. 

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Informes: 
Ressaltou a publicação da Lei nº 13.987 sobre o PNAE. 
Informou que incluirão os alunos do último ano de cursos ligados à saúde no SUS. 
Trabalham com o MS já elaboração de um painel para as escolas de ensino, visando a 

reabertura gradual com maior segurança. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informes: 
Agradeceu a SG e a SAJ que ajudaram muito no Decreto dos R$ 600,00. 
Mandaram para a CEF o cadastro para pagamento de aproximadamente 6 milhões de 

famílias que não estão no Bolsa Família. 
Entrará em contato com o MMFDH para tratarem da questão das pessoas de difícil 

acesso.                                 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Realizaram a reunião para tratar do assunto levantado pelo GSI ontem, sobre a 

divulgação do percentual de mortalidade a ser passado para a sociedade. 
Tem previsão de chegada, para hoje, de 300 mil testes rápidos que serão distribuídos 

conforme abaixo: 
a. 100 mil testes para o estado do Rio de Janeiro; e 
b. 200 mil testes para os demais estados; 

Chegada de mais 1 milhão de testes rápidos até sexta-feira. 
Assinaram a compra de mais 6.500 ventiladores, que se soma aos 15 mil já adquiridos. 
Publicação de nota técnica da ANVISA de 17 testes, sendo 03 deles PCRs. 
Publicação do MS sobre um Guia Covid-19. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informes: 
Reforçou sobre o abastecimento de GLP, existe sim a falta de botijões de gás, mas não 

a de GLP e que isso se regularizará em breve. A logística de distribuição é que está um pouco 
preocupante, notaram a falta nas regiões Sul e Sudeste, e num futuro próximo na Bahia. 
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Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
As operadoras não cobrarão pelo acesso aos aplicativos do Governo e esses acessos 

também não serão descontados dos planos dos clientes com as operadoras. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informes: 
Pediu ajuda na MP sobre os cancelamentos de shows e eventos. 
Está desenvolvendo o Projeto dos hotéis, com a CC/ME para definirem quem 

executará esse projeto. 
SAG - Informou que quanto aos cancelamentos, está tudo certo com o mérito e que 

seguirá agora ao Presidente para assinatura da MP. 

 Encaminhamentos: 
Heitor solicitou que essa questão seja levada aos Secretários-Executivos de cada 

Ministério para resolverem o mais breve essa questão e que chamará uma reunião para tratar 
desse assunto. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informes: 
Publicaram 03 Portarias para os bancos implementarem a linha de crédito para Covid-

19, porém, para que isso ocorra, é necessário que os governos decretem o estado de 
calamidade pública para terem esses benefícios da linha de crédito. 
 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informes: 
Pediu ajuda da CEF e do MC para que os benefícios entregues pelo Governo Federal 

cheguem às regiões de difícil acesso, pois hoje recebeu 02 ligações de Prefeitos dessas regiões 
com essa demanda. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Informes: 
Sem comentários.  

 
Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV/PR) 

 Informes: 
Os Estados estão reclamando da demora pelo apoio dos Ministérios. 
Atualmente têm 100 demandas dos estados no LECOM. 

 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) 

 Informes: 
Sobre os radiofármacos, aproveitará a estrutura do MCTIC para fazer chegar aos 

hospitais, ajudando os entes privados, porque não pode faltar esses medicamentos para 
portadores de câncer. O MD ajudará também com voos para cidades pequenas. 

O CDCiber (Centro de Defesa Cibernética) do MD fez um levantamento sobre a 
atuação de hackers em outros países, e notaram a ocorrência de ataques à hospitais e centros 
laboratoriais, destacando que temos que nos resguardar desses ataques, pois é bem provável 
que eles ocorram também por aqui. 

Informou que cada Ministério receberá um levantamento/guia de como proceder para 
se resguardarem. 
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Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) 

 Informes: 
ABIN - Sem considerações. 

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informes: 
Indagou ao MAPA sobre a atuação de uma MP na questão dos frigoríficos, pois estão 

em conversas com o MPF sobre o tema. 
Registrou que já está ajudando o MMFDH na questão dos pedidos feitos pelo 

Ministério Público, inclusive entraram com uma representação contra a promotora Deborah 
Duprat pela acusação que a mesma fez à Ministra Damares. 
 
 

Encaminhamentos 
 

1. SAM/CC encaminhará a todos os Ministérios, para votação, a resolução dos serviços 
essenciais, a qual deverá ser devolvida com as respostas, pois amanhã (09/04) haverá 
nova resolução; 

2. O MEC e o MTUR deverão indicar um titular e um suplente para comporem o CCOP; 
3. Casa Civil requereu ao MJSP que certifique com a SENACOM se receberam relatos 

através do portal do consumidor sobre a falta de gás. O MJSP vai levantar e enviará a 
resposta. 

4. SAM/CC solicitou uma relação de países que têm parcerias com o Brasil para que as 
aeronaves, antes de virem ao Brasil, possam abastecer em segurança. 

5. SAM/CC solicitou que a questão de execução do Projeto dos hotéis seja levada aos 
Secretários Executivos de cada Ministério, para resolverem o mais breve possível, e 
que chamará uma reunião para tratar desse tema. 
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18ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 09 de abril de 2020 
Horário: 10:00 h. às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
O Secretário-Executivo, General Sérgio Pereira, informou sobre as 02 resoluções que 

encaminharam para votação: 
Atividades Essenciais e Criação de um Grupo de Trabalho (GT) pós Covid-19. 
O Subchefe de Articulação e Monitoramento, Heitor Abreu, fez algumas 
considerações, quais sejam: 

Chega hoje os carregamentos de insumos doados pela Vale; 
Tratativas em fase final com a empresa Suzano; 
Hospital de Campanha Federal em Goiás deve ficar pronto em 15 dias; 
Navio atracado em Santos/SP está somente com tripulantes, com ordem para 

deixar o país, porém, existem alguns tripulantes internados em hospitais de Santos e o 
Comandante do Navio só aceita desatracar se eles tiverem certeza que voltarão para 
seus países; 

Informou a criação de um site para compra e venda de produtos relacionados 
à Covid-19, que será como um grande classificado para dar celeridade as 
comercializações, porém, acrescentou que o Governo federal não terá qualquer 
responsabilidade sobre as negociações realizadas pelo site; 

Pedro Florêncio, da Secretaria Executiva da CC/PR, informou que será enviado 
pedido aos Ministérios para que nomeiem titulares e suplentes para o Programa 
coordenado pelo Pátria Voluntária. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informes: 
Continua empenhado em receber os EPI’s para os profissionais da segurança pública. 

 
Ministro de Estado da Defesa (MD) 

 Informes: 
Acompanha a manutenção e recuperação da rede de respiradores. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
Continuam com o programa de repatriação, porém, informou que o crédito 

extraordinário de R$ 50 milhões está no fim, e que encaminharão ofício requerendo novo 
crédito extraordinário para esse fim. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
O crédito da MC para o SUAS aguarda a assinatura do Min. Paulo Guedes. 
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Ministério da Cidadania (MC) 

 Informes: 
Realizaram a transmissão ontem, para a CEF, e hoje começarão os pagamentos do 

auxílio de R$ 600,00; 
Que nesse 1º fluxo de pagamento conta com 3 milhões de famílias e não estão inclusos 

os monoparentais, que terão uma folha de pagamento separada; 
Pediu à Casa Civil atenção ao crédito extraordinário de R$ 550 milhões. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Informou que é a favor da criação do GT pós Covid-19; 
Que adquiriram 2 milhões de máscaras 3 camadas e 40 milhões de máscaras I-95; 
Que ontem saiu Nota Técnica sobre uso de máscaras hospitalares; 
Também uma Nota Técnica da ANVISA sobre uso de máscaras não hospitalares;  
Estão em tratativas para aquisição de mais ventiladores. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informes: 
Agradeceu a edição da MP 949, que abre crédito extraordinário de R$ 900 milhões; 
Em relação ao desabastecimento de gás, está regredindo; 
Informou que na Plataforma da Petrobrás Capixaba houve testes positivos de 
funcionários.  

 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
A favor da criação do GT pó Covid-19; 
Agendou reunião hoje as 18:00 h. no CCOP para tratar de vários assuntos.  
ANATEL - Sem considerações. 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Informes: 
Sem considerações; 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informes: 
Agradeceram pela publicação da MP do consumidor; 
Questão dos hotéis, têm algumas reuniões hoje e passarão as informações amanhã.  

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informes: 
Enviaram pedido sobre transporte intermunicipal para votação dos serviços essenciais. 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informes: 
Conseguiu publicar o decreto junto com o MAPA e a FUNAI para entrega dos alimentos 
para 161 mil famílias; 
Monitoram os lares de idosos; 
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Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) 

 Informes: 
Sem comentários. 
ABIN - Sem considerações; 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informes: 
Estão analisando a decisão do Min. Alexandre de Morais (STF) sobre a questão dos 

serviços essenciais. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Informes: 
Informou que a CMN apreciou o pleito do crédito rural para famílias de pequenos 

agricultores; 
Criaram o PRONAF para custeio agrícola, conforme pedido do MAPA; 

 
Encaminhamentos 

 
1. Secretaria Executiva da CC/PR enviará pedido aos Ministérios para que indiquem 

titulares e suplentes para o Programa coordenado pelo Pátria Voluntária. 

2. MRE encaminhará ofício requerendo novo crédito extraordinário para o programa de 

repatriação 

3. MTur terá algumas reuniões hoje sobre a questão dos hotéis e passará as informações 

ao Comitê amanhã (10/04). 
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19ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 13 de abril de 2020 
Horário: 10:00 h. às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 

O Secretário Executivo Adjunto da Casa Civil/PR, Thiago Meirelles, abriu a reunião. 
 

Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
Chegada da 4ª carga de doação da Vale, com 600 mil testes. 
Dia 03/04 chegaram insumos para radiofármacos. 
Portaria com antecipação da colação de grau será publicada hoje no DOU. 
Hospital de Campanha de Águas Lindas (GO) foi inaugurado e os próximos serão 2 em 

Manaus (AM), sendo 01, exclusivo para comunidade indígena. 
Está em fase de criação um grupo de trabalho sobre os Hospitais de Campanha, que 

envolverá MS, MINFRA e SAM. 
Estão ainda resolvendo como será a estratégia da questão dos hotéis para abrigarem o 

pessoal da saúde. 
Esperam parecer da SAJ sobre o aumento do escopo de serviços considerados 

essenciais. 
Quer saber do MS sobre os contratos com empresas brasileiras na questão da compra 

de respiradores. 
Heitor questionou o MS, se tem previsão da liberação de insumos da cloroquina da 

Índia?  
O MS relatou que não tem essa informação, mas vai levantar e repassar ao Heitor. 
MRE informou que pela FARMABRASIL, chegaram ontem, 500 quilos de IFA. 
Informou também que a Índia está ofertando comprimidos acabados (prontos), porém 

essa decisão cabe ao MS, o qual já foi informado sobre essa oferta. 
Pedro Florêncio propôs a ajuda da SEPEC e MJSP que sobre a questão da retenção de 

gás pelos distribuidores. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informes: 
Estão finalizando a questão dos EPI’s da doação da Vale. 
É importantíssimo uma ampla divulgação dessa doação aos servidores do sistema 

carcerário, já estão vendo essa questão.  
Heitor pediu para que a SECOM e ASCOM serem avisadas sobre os locais de entrega e 

quanto a questão da publicidade. 
 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
O pedido de repatriação de brasileiros tem aumentado a cada dia, chegando a marca 

de 18 mil pedidos atuais. 
Estão preocupados com um ofício da Defensoria Pública da União que recomenda que 

é um direito de qualquer brasileiro, independentemente de sua condição financeira, ter 
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acesso à repatriação por conta do Governo Federal. O Itamaraty responderá esse Ofício ainda 
essa semana. 

Sobre a questão dos aeroportos que possam receber voos para reabastecimento antes 
de virem ao Brasil, já repassaram ao MINFRA essa relação. 

Ofertas que estão recebendo de materiais, têm enviado tudo ao MS. 
 
Ministério da Infraestrutura (MInfra) 

 Informes: 
Doação da VALE de 63 toneladas de equipamentos vindos da Etiópia. 
Estão vendo de parar as aeronaves para reabastecimento, na África ou Dubai. 
Estão tratando com a mesma empresa que fez o Hospital de Campanha em Goiás para 

fazerem os 02 de Manaus. 
Pediu atenção quanto aos valores dispendidos com aluguel do Hospital de Campanha, 

que em Goiás custará R$ 9 milhões aos cofres públicos, colocou se não seria melhor o Exército 
fazer, pois poderia ser aproveitado futuramente. 
 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Sobre a questão das compras com empresas brasileiras, fecharão, entre hoje e 

amanhã, a compra de 43 mil novos ventiladores.   
Publicação de Portaria do MS destinando 3,9 milhões para os estados. 
Estão tendo dificuldade para adquirir Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), da China e da 

Índia, não só para Covid-19, pediram ajuda nessa questão. 
Sobre os Hospitais de Campanha a serem construídos em Manaus (AM), estão 

tratando a capacitação preliminar e provavelmente precisarão da ajuda das Forças Armadas. 
Sobre os EPI’s que chegaram da doação da VALE, querem que o MJSP indique os locais, 

quantidades e pontos focais onde deverão ser entregues. 
 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
O Ministro está hoje, em Minas Gerais, atrás de ventiladores. 
Heitor quer verificar sobre as imagens de calor com a TELECOM, se será dado 

andamento sobre isso e sobre os dados jurídicos, marcaram reunião para hoje para tratar 
desses assuntos. 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Informes: 
Sem apontamentos 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informes: 
Mais de 02 cidades decretaram estado de calamidade pública hoje. 
A União tem que aceitar para esses municípios terem acesso as linhas de crédito 

especiais. 
 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informes: 
Agradeceram a Casa Civil pelo empenho na antecipação da medida para os povos 

indígenas, dado a ocorrência no última sexta-feira da 1ª morte de um índio. 
A matéria, divulgada pela Ministra recebeu elogios pelo jornal Valor Econômico. 
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Pediu pressa para divulgar o plano de contingência para Lar de idosos, pois em outros 
países, tiveram casos de virem a óbito, todos os idosos que faziam parte de um lar, e estão 
preocupados que isso possa ocorrer no Brasil. 

Heitor pediu uma reunião entre MS/MC/MMFDH para resolverem a questão dos kits 
de nutrição. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Informes: 
Informou que a SAJ não tem óbices à Resolução dos serviços Essenciais; 

 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) 

 Informes: 
Conservou com o MD sobre a questão da falta de gás. 
Sugeriu a realização de levantamento da produção de gás, que não reduziu, mas houve 

uma retenção para um possível aumento dos preços, ficar atento a isso. 
ABIN está acompanhando a questão do desabastecimento de gás. 

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informes: 
Ministro André foi demandado a fazer uma Nota sobre as prisões de cidadãos que 

estão ocorrendo nos Estados. 
A Cidade de Campo Bom/RS fez um decreto para deixar em quarentena, militares de 

Bagé/RS, a AGU conseguiu derrubar esse decreto. 
Essa semana será o julgamento da ADI 6341 pelo STF. 
Sobre a questão colocada pelo MRE sobre o Ofício da DPU, não tiveram acesso ao 

conteúdo deste Ofício, mas foi orientado a encaminhar à CONJUR;  
 

Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 
O Secretário Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, encerrou a reunião.  

 

Encaminhamentos 
 

1. Casa Civil solicitou do MS informações sobre os contratos com empresas brasileiras na 
questão da compra de respiradores. 

2. MS enviará à SAM/CC informações sobre a previsão da liberação de insumos da 
cloroquina da Índia 

3. SAM/CC solicitou ao MJSP que informem a SECOM e a ASCOM sobre os locais de 
entrega das doações da Vale para dar publicidade 

4. Itamaraty (MRE) responderá essa semana o ofício da Defensoria Pública da União que 
recomenda que é um direito de qualquer brasileiro, independentemente de sua 
condição financeira, ter acesso à repatriação por conta do Governo Federal 

5. MS pediu apoio do Comitê, pois estão tendo dificuldade para adquirir Insumo 
Farmacêutico Ativo (IFA), da China e da Índia 

6. MS solicitou que o MJSP indique os locais, quantidades e pontos focais onde deverão 
ser entregues os EPIs que chegaram da doação da Vale. 

7. SAM/CC solicitou reunião entre MS, MC e MMFDH para resolverem a questão dos kits 
de nutrição. 
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20ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 11 de abril de 2020 
Horário: 10:00 h. às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 

O Secretário Executivo, General Sérgio, deu início à reunião. 
 

Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Informes: 
A Subchefe Adjunta Executiva da SAM/CC, Fabiana, esclareceu que circulará Proposta 

com Ato Normativo do Grupo de Trabalho dos Hospitais de Campanha, nota SAG/SAJ. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informes: 
Finalizaram a entrega dos primeiros EPI’s para as Forças Armadas. 
Estão preocupados com o Sistema Prisional, onde testaram positivo para Covid-19, 26 

presos, e ainda 145 suspeitos, porém, não houve óbito ainda no Sistema Carcerário, exceto 01 
preso, que fazia parte do PCC, que cometeu suicídio por enforcamento (caso já confirmado). 
 
Ministro de Estado da Defesa (MD) 

 Informes: 
Sem apontamentos.  

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
Repatriações: 
Bolívia: 250 brasileiros retornaram ontem, participaram desta operação, 07 ônibus. No 

total, foram 1.400 brasileiros já repatriados da Bolívia; 
Gana: 06 brasileiros irão, por via terrestre, para o Aeroporto de Addis Abeba, para de 

lá, retornarem com outros brasileiros; 
América Central e Caribe: 237 brasileiros repatriados; 
Índia: previsto para hoje a repatriação de brasileiros que estavam no Nepal; e 
Angola: Ainda não confirmado voo saindo de Luanda; 
Agradeceu ao MJSP por facilitar o trânsito no retorno dos brasileiros da Bolívia. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
Sem apontamentos. 

 
Ministério da Infraestrutura (MInfra) 

 Informes: 
ANAC tem recebido vários pedidos de Prefeitos, principalmente da região Nordeste, 

para fechar os Aeroportos. Porém, de outro lado, têm a questão de não poder fechar para não 
atrapalhar a questão da logística dos aviões de carga. 
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MINFRA – Não esteva presente na sala virtual. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informes: 
Resoluções para aumento de fluxo e liquidez das agroindústrias. 

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Informes: 
Publicação da Portaria nº. 340 de 14.04.2020, que prorrogou para dia 30/06/2020 os 

contratos do FIES, https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-
informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/13458-prorrogado-prazo-para-
renova%C3%A7%C3%A3o-dos-contratos-do-fies. 

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) avançou par integrar entre 600 
e 5.000 novos servidores aprovados no último concurso. 

Publicação da Medida Provisória nº. 383 de 09.04.2020, que flexibiliza a colação de 
grau antecipada dos alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, 
atendendo, assim, o pedido de MS, https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Portaria-mec-
383-2020-04-09.pdf 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informes: 
Hoje haverá 2,9 milhões de pagamentos para o público monoparental, 

aproximadamente 3 milhões de famílias. 
Durante essa semana, pagarão também os beneficiados do Programa Bolsa Família (15 

milhões de famílias). 
Realizaram contrato com a CEF e DATAPREV. 
Receberam da CEF o 1º lote dos beneficiados que fizeram o cadastro via aplicativo, 

esses, receberão o benefício ainda hoje. 
Informou que tiveram alguns probleminhas com relação ao filtro com a CEF, mas que é 

normal acontecer isso. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Assinaram ontem (13/04) a compra de 4,3 mil ventiladores. 
Profissionais da saúde que servirão em Manaus/AM, chegarão à Brasília para 

capacitação na quinta ou sexta-feira. 
Ontem (13/04) chegou 1 milhão de testes rápidos, e agora somam 2,5 milhões de 

testes doados pela Vale. 
Previsão da chegada de mais 1,5 milhão até 19/04 e mais 1 milhão até 27/04 doados 

pela Vale. 
Previsão de doação pela Petrobrás de 320 mil testes rápidos PCR. 
120 mil testes PCR, identificar origem. 
O Programa Telessaúde tem recebido muitos acessos dos cidadãos. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informes: 
Sem apontamentos.  

 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
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O Ministro Marcos Pontes continua percorrendo os laboratórios de pesquisas pelo 
Brasil 

Confirmou sua presença para a coletiva de hoje às 17:00 h. 
ANATEL deu cumprimento à decisão judicial liminar, oriunda da Ação Civil Pública 

(ACP) nº. 5004662-32.2020.4.03.6100, em trânsito perante a 12ª Vara Cível Federal de São 
Paulo, proposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDECOM-SP) no sentido de proibir as 
operadoras de telefonia de suspender ou interromper o serviço a seus clientes inadimplentes 
ao longo da pandemia, https://www.conjur.com.br/dl/juiza-federal-proibe-cortes-servicos.pdf. 

Informa que devido a essa medida liminar, estão costurando um acordo com as 
operadoras no sentido de parcelamento dessas dívidas dos consumidores para que não 
“quebrem”. 

O MCTIC disse que apoia a posição da ANATEL porque as pequenas empresas do setor, 
que representam algo em torno de 30% delas, não teriam condições de manterem os serviços, 
e se propôs a ajudar a ANATEL no que for preciso. 

Como a ACP também traz como Réu a ANEEL, as Agências estão construindo soluções 
em compartilhamento para discutir as especificações. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informes: 
Não estava na sala virtual. 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informes: 
Os Estado de Tocantins, Roraima e Sergipe reconheceram Estado de Calamidade 

Pública. 
 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informes: 
Agradeceu os Ministros pela ajuda no Plano de Contingência para a questão dos povos 

em situação de vulnerabilidade, idosos, deficientes físicos entre outros. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Informes: 
A Resolução que trata dos Serviços Essenciais ainda não foi assinada, tendo em vista 

que receberam uma manifestação do departamento jurídico do MS diferente da manifestação 
dada pela SAJ. Estão acertando esse detalhe hoje. 
 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) 

 Informes: 
Sem apontamentos. 

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informes: 
Opuseram Embargos de Declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) Nº. 672, proposta pela OAB Federal, alegando Obscuridade para que o 
Ministro Alexandre de Moraes esclareça sua decisão que reconheceu e assegurou o exercício 
da competência concorrente dos Governos Estaduais e Distrital e Suplementar dos Governos 
Municipais, para adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas, tais 
como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades 
de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; 
Independentemente da Superveniência de Ato Federal em Sentido Contrário, sem prejuízo da 
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Competência Geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território 
nacional, caso entenda necessário. 

O fundamento do pedido nos Embargos é o de que a proteção à saúde não pode 
contrariar a Constituição Federal. 
 
Banco do Brasil S.A. (BB) 

 Informes: 
Sem apontamentos. 

 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

O Secretário Executivo, General Sérgio, informou que farão o comunicado para que os 
Ministérios nomeiem seus representantes para o Grupo de Trabalho para a retomada do País 
pós crise e encerrou a reunião.  
 
 

Encaminhamentos 
 

1. SAM/CC circulará Proposta com Ato Normativo do Grupo de Trabalho dos Hospitais de 
Campanha, nota SAG/SAJ. 

2. MS identificará a origem de 120 mil testes PCR. 
3. Casa Civil solicitará que os Ministérios nomeiem seus representantes para o Grupo de 

Trabalho para a retomada do País pós crise.  
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21ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 15 de abril de 2020 
Horário: 10:00 h. às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 

O Secretário Executivo, General Sérgio, deu início à reunião. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informes: 
Amanhã inicia-se a 2ª fase da vacinação contra a gripe, em: 

a) profissionais das forças de segurança e salvamento; 
b) doentes crônicos; 
c) caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo (motoristas e cobradores) 

e portuários; 
d) povos indígenas; 
e) adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas; 
f) população privada de liberdade e; 
g) funcionários do sistema prisional. 

Publicada Portaria n. 758 de 09.04.2020, que define o procedimento para o registro 
obrigatório de internações hospitalares dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19. Seu 
descumprimento será considerado infração sanitária grave ou gravíssima; 

Chamamento público para capacidade de testagem de até 3 milhões de exames, 
encerrou-se ontem, hoje começarão as análises para contratação;   

Relatou que o Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu alerta de falsificação de 
cloroquina na África, pediu aumento da vigilância no Brasil; 

 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informes: 
Sobre os pagamentos já realizados, perguntado pela Fabiana (SAM), respondeu que 

estão informando diariamente no grupo dos secretários executivos adjuntos; 
Enviaram à CEF ordem bancária de R$ 15,2 bilhões para pagamento do benefício para 

o Programa Bolsa Família, beneficiando 41,8 milhões de pessoas; 
Receberam da CEF os dados de 16.1 milhões de pessoas que se cadastraram pelo 

aplicativo do Programa; 
Conversam com o MJSP para que esse benefício não seja pago a presos que podem se 

cadastrar em nome de terceiros; 
Sobre o crédito extraordinário para o SUAS, a SAG respondeu que tudo está certo e 

que o expediente seguirá para despacho do PR; 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informes: 
Informou que conversou com o Secretário Executivo do MC (Barreto) sobre a 

preocupação de se evitar o pagamento de benefícios a presos e que vão cruzar as informações 
recebidas do MC com a base deles dos presos para que isso não ocorra;    
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Ministério da Economia (ME) 

 Informes: 
Sem apontamentos. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informes: 
Sem apontamentos. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informes: 
Sem apontamentos. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informes: 
Sem apontamentos. 

 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

 Informes: 
Sem apontamentos. 
 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informes: 
Sem apontamentos. 
 

Banco Central do Brasil 

 Informes: 
Sem apontamentos. 
 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informes: 
Repatriações: 
a) Nepal e Índia - Ontem realizaram essa operação complexa, mas repatriaram 329 

brasileiros e 16 estrangeiros residentes do Brasil, trouxeram também alguns 
uruguaios; 

b) Argentina – saiu caravana ontem de Rosário, já cruzaram a fronteira brasileira; 
c) Tailândia e Indonésia – estão negociando a repatriação de brasileiros em 

Bali/Jacarta/Bangkok; 
d) Oceania – existem muitos brasileiros na Austrália e na Nova Zelândia, calculam que 

serão necessários 3 ou 4 voos nesta operação, as negociações estão evoluindo bem; 
e) Paraguai – Negociando a repatriação de brasileiros via terrestre (ônibus); 
Pedirão recurso adicional para cobrir os gastos com repatriações e ajuda aos 

brasileiros no exterior; 
Informa que já gastaram quase o triplo do valor previsto de gastos do Ministério no 

ano para auxílio a brasileiros no exterior; 
Com relação à questão do navio GLP, querem planejar com o MME as ações; 
MME respondeu que não há novidades e que avisarão assim que houver;  
 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informes: 

Informou que estão fechando o Plano de pessoas vulneráveis idosas 
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Gabinete de Segurança Institucional (GSI/PR) 

 Informes: 
Sem apontamentos. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV/PR) 

 Informes: 
Relataram dificuldades nas comunicações via LECOM com estados e ministérios; 
Retomam hoje as atividades com os Comitês de Crise dos estados, reunião marcada: 

o 14.04 – Regiões Norte e Nordeste; 
o 15.02 – Regiões Sul e Centro-Oeste; 
o 16.02 – Região Sudeste (confirmar). 

 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

 Informes: 
Sem apontamentos. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informes: 

Informou que o GLP cujo destino foi o Aeroporto de Viracopos, em 
Campinas/SP, foi perfurado para fins de furto, Petrobrás deverá resolver dentro de 03 
dias; 

 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Informes: 
Sem apontamentos. 
 

Ministério da Infraestrutura (MInfra) 

 Informes: 
Pediu apoio do CCOP para o transporte de máscaras. 
 

Ministro de Estado da Defesa (MD) 

 Informes: 
Sem apontamentos.  
 

Banco do Brasil (BB) 

 Informes: 
Sem apontamentos.  
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informes: 
Ato Normativo com o MC foi resolvido. 
 

Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 
O Secretário Executivo, General Sérgio, encerrou a reunião.  
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Encaminhamentos 
 

1. MINFRA solicitou apoio do CCOP para o transporte de máscaras. 
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22ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 16/04/2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 O Secretário Executivo Adjunto da Casa Civil abriu a reunião e passou a palavra, 

primeiramente, à Subchefe Adjunta Executiva da Subchefia de Articulação e 

Monitoramento (SAM/CC) e depois aos demais presentes. Os principais assuntos 

abordados por cada órgão seguem relatados a seguir: 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Informou que foi publicada a resolução que institui o Grupo de Trabalho para a 
Coordenação de Ações Estratégicas para Construção de Hospitais de Campanha 
Federais e Logística Internacional de Equipamentos Médicos e Insumos de Saúde que 
trata da mobilização de hospitais de campanha. 

o Ministérios da Saúde (MS) e de Infraestrutura (MINFRA) deverão encaminhar à 
Casa Civil as indicações de titular e suplente para o referido GT, a partir do ofício 
circular que será enviado hoje pela Secretaria Executiva da CC/PR. 

 Resolução de serviços essenciais: A Subchefia de Análise e Acompanhamento de 
Políticas Governamentais (SAG) irá propor um texto para resolução ressaltando as 
competências de estados e municípios. 

 Ministério das Relações Exteriores (MRE) deverá levantar as informações, para subsidiar 
a coletiva das 17:00 h., sobre repatriação e encaminhar à Casa Civil. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O Secretário-Geral reportou as atualizações desde às 23:00 h. do dia anterior, a saber: 
o Estão em andamento as operações de aquisições de equipamentos em 9 países; 
o MRE foi procurado por uma empresa de Taiwan, a qual quer disponibilizar 

investimentos para a produção de máscaras e respiradores em Manaus/AM; 
o Exportações brasileiras: licenciamento não automático. Repercussão negativa 

no Paraguai, onde foi alegado que o governo brasileiro está apreendendo 
compras realizadas; 

o A Agência Brasileira de Cooperação (ABC) está trabalhando com operações 
ofertadas e doadas. Destaca-se as doações de 200 mil máscaras e de 2 softwares 
de diagnósticos (valor de US$ 200 mil); 

o Iniciado o retorno de 1.800 brasileiros (repatriados) em 6 voos vindos de 
Portugal. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações por parte do Secretário Executivo. 
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Ministério de Infraestrutura (MINFRA) 

 Sem considerações por parte do Secretário Executivo Adjunto. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 O Secretário Executivo Adjunto informou que foi publicada Medida Provisória 953/20, 
que destina crédito extraordinário de R$ 2,55 bilhões ao Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) devido à pandemia de Covid-19; 

 Informou que o pagamento auxílio emergencial, para quem se cadastrou pelo aplicativo, 
se iniciará na próxima sexta-feira, dia 17/04. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações por parte do Secretário Executivo Adjunto. 
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Recuperação de respiradores (rede CNI/Senai): Já têm 1.107 respiradores recolhidos nas 
mais de 30 oficinas no Brasil, dos quais já houve a devolução de 138; 

 Até amanhã serão entregues 9 (de 12) respiradores recolhidos em Macapá/AP, que 
haviam sido enviados para reparo em Belo Horizonte/MG. Tudo sem custo por meio da 
mobilização industrial voluntária; 

 O MD possui um grupo de trabalho bem avançado em Manaus/AM (Zona Franca), e que 
está disponível para apoiar o MRE nas tratativas com a empresa de Taiwan. 

 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações por parte do Secretário Executivo. 
 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 O Secretário Executivo informou que abastecimento no país está normal e sem riscos; 

 Ressaltou a parceria com MC e MMFDH, em relação ao PAA e PNAE e que ambos estão 
indo muito bem. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 O Coordenador do COE/MS confirma a chegada, no dia 20/04, segunda-feira, de 300 mil 
testes PCR doados pela Petrobras; 

 Também estão disponíveis 45 mil testes PCR pela Fiocruz; 

 MS está em tratativas para a aquisição de mais 20 milhões de testes, sendo 10 milhões 
via organismo internacional (OPAS) e 10 milhões no mercado convencional. 

 Iniciou-se hoje, com prazo até o dia 24/04, a ida dos 3.391 médicos selecionados ainda 
pelo Programa Mais Médicos para 1.202 municípios. Além disso, também se iniciou o 
cadastramento da 2º chamada. 

 Foram embarcados hoje pela manhã, 5 médicos e 12 enfermeiros para Manaus/AM, em 
voo fretado pelo governo de estado; 

 Solicitação de possível apoio da FAB para voos de troca de equipes em Manaus/AM, 
para evitar riscos de contaminação e ausência de voos; 

 Relatou, ainda, a chegada de 20 respiradores e 90 mil máscaras N95 pela Suzano. 

 MS está adotando uma nova estratégia para a aquisição de EPI, por meio de cadastro 
de fornecedores, produção, capacidades, antes de publicar os editais. 

 Será publicada hoje o chamamento para instituições que tenham interesse em receber 
tomógrafos. 
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Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Solicitou que o MS conheça o sistema de fornecedores criado no âmbito do CCOP para 
que não haja sobreposição de ações. 

 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 Recomenda ao MS que se utilize do sistema de cadastro de fornecedores 
 
Banco Central do Brasil (BCB) 

 Sem considerações por parte do Secretário Executivo. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações por parte do Secretário Executivo. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 O Secretário Executivo informa que foi aprovado, com apoio do MS, os testes clínicos 
do novo medicamento contra o coronavírus. 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 A Secretária Executiva informou que o MMFDH e o MS, avançaram no Programa Saúde 
da Família (PSF) e no estabelecimento de protocolo para atendimento em abrigos. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Ressaltou que até sexta-feira, dia 17/04, os ministérios envolvidos (MC, MMFDH e 
MAPA) devêm apresentar o plano de contingência para idosos. 

 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

 O Chefe de Gabinete da Presidência informou sobre o pedido do Exército para cessão 
gratuita de parte de um imóvel administrado pela Agência para instalação de um 
Hospital de Campanha. A Anatel respondeu a demanda, favoravelmente, e está 
providenciando a assinatura do Termo. 

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 O Secretário-Geral ressaltou a decisão do Supremo Tribunal Federal, na qual entendeu 
que a União pode editar atos normativos de abrangência geral, mas não pode invadir as 
competências legislativas de Estados e Municípios. 

 Informou que é possível editar um normativo ou resolução tratando da questão de 
serviços essenciais, mas terá que ponderar os limites para não se avançar nas 
atribuições de estados e municípios. 

 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou sobre a decisão do TRF-1, que suspende a exigência de regularização de CPF 
para o recebimento do auxílio emergencial, e o risco de fraudes com a partir dessa 
decisão. Sendo assim, a Conjur/MC procurará a AGU para interpor um recurso. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Enviará, para o representante da AGU no CCOP, o texto de serviços essenciais para 
análise prévia, à luz da decisão do STF. 
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Ministério do Desenvolvimento Regional 

 O Chefe de Gabinete do Ministro relatou que encaminhou o pleito do setor de 
transporte municipal, para o BNDES e ME, para a criação de uma linha de crédito para 
pagamento de pessoal. 

 Informou que encaminhou para a Casa Civil o Ofício do Senador Petecão, que versa 
sobre os peruanos que não estão conseguindo retornar ao seu país. 

 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 O Secretário Executivo Adjunto, encerrou a reunião, repassando todos os 
encaminhamentos. 

 
 

Encaminhamentos 
 

1. A Casa Civil encaminhará ofício aos Ministérios envolvidos, para que os mesmos 
indiquem os representantes (titulares e suplentes) que participarão dos Grupos de 
Trabalho que coordenarão as ações estratégicas para construção de Hospitais de 
Campanha e as Ações Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e 
Desenvolvimento do País, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-19; 

2. A Casa Civil (SAM e SAG), juntamente com a Secretaria-Geral (SAJ), providenciarão uma 
proposta de texto sobre as atividades essenciais e submeterá à análise da AGU; 

3. O Ministério da Cidadania submeterá à AGU um pedido de recurso em relação à decisão 
do TRF – 1ª Região de permitir que uma pessoa com CPF irregular possa receber o auxílio 
emergencial; 

4. O MRE deverá fazer uma avaliação dos repatriados, com o encaminhamento de 
informações detalhadas até hoje (17:00 h.).  

5. Os ministérios envolvidos (MC, MMFDH e MAPA) deverão concluir até o dia 17/04/2020 
o Plano de Assistência às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade; 

6. O MS deverá avaliar o uso do Portal para o cadastramento de fornecedores de 
equipamentos de proteção individual, ao invés de fazer o seu próprio sistema; 

7. O MS solicitou avaliação da possibilidade de uso das forças armadas para o transporte 
dos profissionais da saúde para a região Norte, ressaltando recomendação da Casa Civil 
para primeiramente buscar alternativas em voos comerciais e, como segunda opção, 
voos da FAB. 
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23ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 17/04/2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) 

 O Secretário Executivo Adjunto da Casa Civil abriu a reunião informando que a mesma 

estava sendo gravada.  

 Solicitou em seguida que as pastas apresentassem suas considerações abordando 

sequencialmente três 3 blocos de informação para facilitar a elaboração da memória de 

reunião: i) problemas que necessitam de encaminhamento; ii) relatos/informes; e iii) 

perguntas/questionamentos.   

 Repassou os encaminhamentos da 23ª reunião e disse que as pendências da Casa Civil 

foram devidamente resolvidas e solicitou que os ministérios se posicionassem sobre os 

encaminhamentos sob responsabilidade de suas respectivas pastas.  

 Passou a palavra, após isso, ao Subchefe de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) e 

depois aos demais presentes. Os principais assuntos abordados por cada órgão seguem 

relatados a seguir: 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Informou que o ato normativo a respeito de atividades essenciais será um Decreto.  
 
Ministério da Saúde (MS) 

 Relatou que assinará nos próximos dias contrato para aquisição de 3 milhões de testes. 
O objetivo da pasta é o de realizar ao redor de 30 mil testes por dia. 

 Informou que se realizou a terceira compra para aquisição de 3.300 ventiladores.  

 Será publicado o Boletim Epidemiológico.  

 Iniciou-se a fase de distribuição da sexta entrega de EPIs (68 mil frascos álcool em gel, 2 
milhões de luvas, 412 mil toucas, entre outros equipamentos). 

 Estão em reunião agora no MRE para tratar de assuntos da Reunião do G20. 

 André Abreu informou a Projeção sobre o processo de insumos e testes, são eles: 24 
milhões de testes RTPCR; mais máquinas nos laboratórios visando dobrar essa 
produção; 45 milhões de materiais de coleta; distribuição de insumos a outros órgãos; 
a FioCruz está com plataformas prontas para auxiliar o uso no Brasil; probabilidade de 
produção de 25 mil testes/dia. 
  

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que será realizada reunião do G-20 na semana que vem. Informou que o 
Secretário-Geral havia solicitado que eventuais contribuições do MS e demais pastas 
sobre o assunto poderiam ser informadas ao MRE e/ou adiantadas na reunião. 

Anexo 23a Reunião Comitê de Crise 17-04-2020 - Memória (1851591)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 74



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 Veiculou informações do Diretor-Geral da OMC, Roberto Azevedo, segundo o qual há 
prognóstico de que o comércio mundial registre redução entre 13 a 32%.  

 Relatou que ontem retomou-se o processo de repatriação de brasileiros em Portugal. 
Foram repatriados 509 nacionais em quatro vôos. Hoje partirá voo da Europa que 
passará nos seguintes destinos antes de partir ao Brasil: Londres, Dublin e Paris. 

 Semana que vem partirá voo de Sydney.  

 Heitor perguntou a respeito de informação que lhe fora enviada a respeito de pilotos 
retidos na Índia. MRE informou que se trata de pilotos da Avianca, residentes, que estão 
em Calcutá.    

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Relatou a respeito da realização de reunião ontem do Ministro com os Secretários 
Estaduais de Segurança Pública. Externaram preocupação com relação à disponibilidade 
de EPIs e também no tocante aos efeitos da Resolução 62/CNJ e da possível decisão de 
juízes na liberação pouco cautelosa de presos.  
 

Ministério de Infraestrutura (MINFRA) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Relatou que já repassou as informações requeridas pela AGU com relação à decisão 
judicial a respeito dos CPFs. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informou sobre a publicação de resolução GECEX que reduz a zero o imposto de 
importação para diversos produtos importantes no atual contexto de combate ao Covid-
19. 

 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações por parte do Secretário-Geral. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Solicitou informações a respeito da próxima reunião do Grupo de Trabalho para a 
Coordenação de Ações Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e 
Desenvolvimento do País, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-19. 

 Casa Civil disse que enviará convite em breve.  
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Relatou que enviou formalmente consulta ao ME e à Casa Civil a respeito do projeto de 
utilização da rede hoteleira para profissionais da saúde.  

 Informou que o Ministro Marcelo havia conversado com o Ministro Braga Netto sobre 
o tema e ressaltou que seria importante que os ministros deliberassem sobre o mesmo 
para dar encaminhamento ao tema. 

 
Controladoria Geral da União (CGU) 

 Informou que a Rede de Ouvidorias havia recebido 7729 mensagens.   
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 Externou que seria importante que todos os ministérios componentes do Comitê 
informassem suas respectivas ouvidorias sobre a importância de se providenciar 
resposta completa e adequada às demandas dos cidadãos. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Reportou que a situação de oferta de GLP está normalizada e que a eventual dificuldade 
de aquisição do produto explica-se em função de problemas logísticos para distribuição 
do mesmo. 

 
Ministério de Educação e Cultura (MEC) 

 Informou que disponibilizará 850 bolsas de estudo para análise da epidemia. 

 Relatou que estenderá o prazo para apresentação de documentos para o Prouni para o 
final de junho. 

 
Advocacia Geral da União (AGU) 

 Relatou que o Ministro apresentou sustentação oral no âmbito dos questionamentos 
efetuados na MP 936. 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA)  

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Previsto para hoje o lançamento do Plano de Contingência para Idosos. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Debora Arôxa fez reuniões com os estados, que reforçaram a atenção para o 
abastecimento e a distribuição de insumos à rede hospitalar. A região Sul do país está 
preocupada com a chegada do inverno e a região Centro-Oeste está preocupada com a 
alta dos preços. 

 Pediu apoio do MRE para ajudar o estado do Ceará com uma compra de respiradores da 
China. O motivo refere-se ao pagamento já efetuado da mercadoria e ao adiamento, 
por 03 vezes, da entrega. 

 Solicitou que todos os ministérios e órgãos, encaminhassem por e-mail, todas as suas 
realizações, a fim de informar aos Estados. E-mail para envio: seaf@presidencia.gov.br 

 
Ministério de Educação e Cultura (MEC) 

 Relatou que há site do ministério com informações sobre o Coronavirus: 
www.mec.gov.br/coronavirus. 

 Apresentou informações do painel sobre a situação educacional no Brasil e informou 
que o compartilhará com os demais ministérios.  

 

 O Secretário Executivo Adjunto, encerrou a reunião, repassando todos os 
encaminhamentos. 
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Encaminhamentos 
 

 A Casa Civil finalizará a proposta de texto sobre o Decreto de Atividades Essenciais; 

 A Casa Civil enviará convite para reunião do Grupo de Trabalho para a Coordenação de 
Ações Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento 
do País, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-19; 

 A Casa Civil providenciará o agendamento de reunião com o MTur e MS para discutir o 
projeto de utilização de hotéis para acomodação de profissionais da saúde. 

 O MRE enviará até às 17:00 de hoje o número de brasileiros repatriados. (Pendência do 
encaminhamento da 23ª reunião) 

 O MRE dará o apoio necessário ao Governo do Ceará para viabilizar que os 700 
respiradores adquiridos da China possam chegar o mais rapidamente possível ao 
destino final. A SEGOV providenciará os detalhes ao MRE por e-mail.    

 Todos os ministérios componentes do Comitê deverão informar suas respectivas 
ouvidorias sobre a importância de se providenciar resposta completa e adequada às 
demandas dos cidadãos. A CGU poderá informar no futuro sobre a evolução do assunto. 

 O MME enviará para a ASCOM da Casa Civil um arrazoado sobre as condições de 
fornecimento do GLP no país.  

 O MEC providenciará o compartilhamento do seu painel sobre a situação educacional 
no Brasil. 

 O MEC apresentará ao Comitê comunicado com informações a respeito da distribuição 
de merenda escolar.  

 O MCTIC enviará informações sobre a viabilização do projeto da UFPB para a produção 
de respiradores.      

 A SAJ/SG encaminhará resposta com relação aos ACTs da Operação Acolhida.  

 Todos os ministérios deverão aportar os devidos subsídios ao MRE para a reunião que 
será realizada no âmbito do G-20.  

 Monitoramento 1- responsável - MJSP: efeitos da Resolução 62/CNJ e da possível 
decisão de juízes na liberação pouco cautelosa de presos. 

 Monitoramento 2- responsável – CGU: rede de ouvidorias – respostas dos ministérios.  
 

Anexo 23a Reunião Comitê de Crise 17-04-2020 - Memória (1851591)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 77



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

24ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 20/04/2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento Heitor Abreu abriu a reunião às 11h00m 
com informações dos encaminhamentos da 23ª Reunião Ordinária, detalhadas a seguir. 

 Sobre a finalização da proposta de texto sobre o Decreto de Atividades Essenciais, a SAG 
já o concluiu. 

 Sobre o convite para reunião do GT de Ações Estruturantes e Estratégias para 
Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento do País, o Secretário-Executivo adjunto 
da Casa Civil está conduzindo o assunto. 

 No que se refere ao agendamento de reunião entre MTur e MS para discutir projeto de 
utilização de hotéis para acompanhamento de profissionais da saúde, as pastas irão 
receber o convite para a reunião.  

 Sobre o apoio ao Governo do Ceará na questão dos respiradores adquiridos da China, o 
MRE informou que estão em contato com o Governo do Ceará e não têm novidades. 

 A respeito do arrazoado a ser encaminhado à ASCOM da Casa Civil sobre as condições 
de fornecimento de GLP, o MME informou que já conversou com o Sr. Peregrino e está 
tudo acertado. 

 MEC não estava presente na reunião para discorrer sobre os encaminhamentos a 
respeito do compartilhamento de seu painel sobre a situação educacional no Brasil e a 
apresentação ao Comitê das informações a respeito da distribuição da merenda escolar. 

 No tocante à viabilização do projeto da UFPB para a produção de respiradores, o MCTIC 
informou que estão conduzindo e já realizaram 02 reuniões com a UFPB para ajuda nos 
protótipos. 

 Sobre as ACTs da Operação Acolhida, a SG informou que a SAJ requereu informações à 
SAM, e que o assunto está com a Selaide, para providencias. A SG informou que ainda 
hoje resolveria essa questão. 

 Sobre o monitoramento dos efeitos da Resolução 62/CNJ e da possível decisão de juízes 
na liberação de presos, o MJSP informou que monitora a questão.  
 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que já receberam mais de 19.000 pedidos de repatriação e que 
aproximadamente já foram repatriados 14.769 brasileiros. 

 De Portugal já saíram 04 voos com 300 brasileiros em cada voo, há previsão de mais um 
voo dia 23.04. 

 Previsão de voo de Sidnei e da Malásia para amanhã. 

 Voo de Londres trazendo brasileiros que estavam na França, Bélgica e Suiça, trará 330 
brasileiros. 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Relatou que receberam alguns materiais de EPI, especialmente para entrega no 
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), o que tem sido bem visto “na ponta”.  

 Preocupa-os o aumento de óbitos na Força de Segurança Pública. Já vieram a óbito 15 
pessoas e há 286 casos confirmados. 

 No sistema prisional houve 03 óbitos no Sudeste, sendo que 02 deles servidores e o 
outro detento. 

 MS disponibilizou os testes aos agentes de segurança pública, estão distribuindo aos 
agentes. Heitor ofereceu auxílio na questão logística para resolver ou mitigar essa 
questão.   
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Hoje finalizam o 5º envio para pagamento. 

 Regularizaram mais de 12 milhões de CPFs que receberão R$ 730 milhões, os principais 
problemas desses CPFs eram com a Justiça Eleitoral. 

 Há previsão de pagamento da 2ª faixa das pessoas que preencheram o aplicativo. Já foi 
efetuado o pagamento a 1ª faixa na sexta, faixa que contempla os unifamiliares. Agora 
pagarão aos monoparentais, população em que o chefe de família não é do sexo 
feminino.  

 Disponibilizaram recursos para todos do Cadastro Único sem o Bolsa Família. Já foi 
também regularizado o pagamento da população do Bolsa Família.  

 Passaram essas informações para a SAM e para o Vice-Presidente, com o intuito de 
auxiliá-lo na viagem que fará a Manaus/AM 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem acréscimos. 
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Não há demanda conhecida que não tenha sido atendida. 

 Mencionou que existem câmaras de descontaminação baseada em ozônio e que a pasta 
tem condições de trabalhar para mobilizar essa rede para atender os hospitais que estão 
tratando do Covid-19 e da certificação pela ANVISA. 

 Até 30% dos profissionais da saúde tem se contaminado durante a remoção de EPIs, 
caso se julgue relevante, farão levantamento de toda a rede de fabricação de câmaras 
de descontaminação baseada em ozônio e apresentarão ao MS/MCTIC/ME.  

 Existem várias empresas especializadas em fazer essas câmaras, só precisam saber se é 
relevante para fazerem o levantamento. 

 MCTIC através de Paulo Alvim disse que trabalharão nessa frente também. 

 Heitor pediu ao MD que encaminhe ofício ao CCOP contendo os fabricantes, 
capacidades de descontaminação por dia do profissional de saúde, o tamanho e o custo, 
para operacionalizar a ideia.  

 MD fará levantamento e apresentará até quinta-feira. 
 
Ministério da Saúde (MS) 

 Têm interesse em realizarem uma reunião após o MD passar o levantamento sobre as 
Câmaras de descontaminação. 

 Contrato para testagem de 3 milhões de testes de capacidade de 30 mil/dia está 
assinado pelo Ministério e aguarda assinatura da empresa. 

 Contrato de 3300 ventiladores também está aguardando assinatura da empresa. 

 A conclusão da assinatura ensejará a disponibilização de 14.100 ventiladores. 
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 Publicação do Boletim de Vigilância Epidemiológica nº 12. 

 Publicação sexta (17.04) de 02 Chamamentos Públicos, um para contratação de 12 
milhões de testes rápidos e o outro para contratação da logística. 
 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) 

 Informou que existem empresas e indústrias brasileiras com dificuldade de fornecer ao 
Ministério da Saúde pois não conseguem concorrer com as empresas chinesas devido 
ao volume das aquisições no âmbito do SUS. Quer saber qual a estratégia do MS sobre 
isso. 

 O MS disse que estão alterando a estratégia de chamamento público para que essas 
empresas possam sinalizar qual sua capacidade, tempo de entrega e seu produto. O MS 
fará análise dessas informações e pretende publicar editais de lotes menores para 
fomentar a indústria nacional.   

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem acréscimos. 
 
Controladoria Geral da União (CGU) 

 Sem acréscimos. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem acréscimos. 
 
Advocacia Geral da União (AGU) 

 Sem acréscimos. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem acréscimos. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Finalizado o Plano de Contingência para Idosos. 

 Externou preocupação com relação ao aumento dos casos de covid-19 na equipe de 
suporte da Operação Acolhida.  

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou sobre a realização de reunião com os governos da Região Nordeste hoje.  

 O assunto está sendo conduzido pela Secretaria Especial de Assuntos Federativos 
(SEAF).  

 
Ministério de Infraestrutura (MINFRA) 

 Relatou que o Hospital de Campanha de Águas Lindas (GO) será concluído no dia 22/04.  

 Heitor solicitou do MS previsão a respeito da instalação dos equipamentos.  

 Deliberou-se que o MS enviará, por intermédio de um projeto incremental, informações 
detalhadas à Casa Civil sobre os equipamentos que serão instalados no Hospital de 
Campanha de Águas Lindas (GO). O projeto deverá conter a previsão das instalações 
após a conclusão do mesmo (prevista para ocorrer no dia 22 de abril). 

 O MINFRA Informou que está prevista saída de voo da LATAM, na quarta, de Frankfurt, 
com transporte de 240 milhões de máscaras.  

 Heitor solicitou todos os dados referentes ao voo e indagou a respeito as requisições 
administrativas em Frankfurt.  

Anexo 24a Reunião Comitê de Crise 20-04-2020 - Memória (1851596)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 80



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 O Minfra se comprometeu a levantar todos os detalhes do voo e de enviá-los ao MRE.  

 O MRE verificará a questão das requisições administrativas em Frankfurt.  
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Solicitou atenção especial do ME com relação ao Ofício 789 enviado à pasta pelo 
Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia 17/04 e que se refere a créditos 
extraordinários.   

 
 
 

Encaminhamentos 
 

 A Casa Civil verificará a questão levantada pelo MCTIC, segundo o qual o funcionamento 
do Hospital do Câncer de Barretos teria sido impedido de funcionar devido à indicação 
do Sindicato de Enfermeiros de São Paulo. O Sindicato alegou que não teria sido 
observada a exigência de troca de equipamentos de EPIs a cada 3 horas.      
 

 O Ministério da Defesa realizará levantamento de informações a respeito das câmeras 
de descontaminação e as enviará, via ofício, até quinta-feira para a Casa Civil e para o 
Ministério da Saúde. O levantamento terá detalhamento sobre os seguintes aspectos:  
 
- quem fabrica;  
- capacidade de descontaminação; 
- quanto custa.  
 

 O Ministério da Saúde enviará, por intermédio de um projeto incremental, informações 
detalhadas à Casa Civil sobre os equipamentos que serão instalados no Hospital de 
Campanha de Águas Lindas (GO). O projeto deverá conter a previsão das instalações 
após a conclusão do mesmo (prevista para ocorrer no dia 22 de abril). 
 

 O Ministério da Economia providenciará informações sobre o Ofício 789 enviado ao ME  
pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia 17/04 e que se refere a créditos 
extraordinários da pasta.  
 

 O Ministério da Infraestrutura levantará todos os dados referentes ao voo oriundo de 
Frankfurt, previsto para sair na quarta transportando 240 milhões de máscaras. As 
informações serão enviadas à Casa Civil . 

    

 O Ministério das Relações Exteriores verificará as requisições administrativas em 
Frankfurt após receber os dados do Ministério da Infraestrutura e informará à Casa Civil.  
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25ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 22/04/2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento Heitor Abreu abriu a reunião às 10h00m 
com informações dos encaminhamentos da 24ª Reunião Ordinária, que foram 
respondidos ao longo dos pronunciamentos das respectivas pastas. 
  

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou, com relação ao assunto encaminhado ao uso de EPI no Hospital de Câncer de 
Barretos, que não há outra norma a respeito do assunto a não ser a já existente, que 
orientando quanto ao uso de EPIs. 

 Chega hoje no aeroporto de Guarulhos/SP, 500 mil testes PCRs, adquiridos por 
intermédio da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). 

 Chamamento Público em parceria com o MD para aquisição de EPI já está no site do 
Ministério da Saúde. 

 Foram assinados os contratos para aquisição de ventiladores e para os serviços de 
testagem, que estavam pendentes. 

 Sobre o Hospital de Campanha de Goiás, o Secretario Rafael Mendonça disse que o novo 
ministro está se inteirando do assunto sobre os equipamentos, e que o contrato deve 
ser assinado essa semana. 

 A gestão do Hospital de Campanha deverá ficar a cargo do estado de Goiás. O MS não 
tem informação de quantos ventiladores serão disponibilizados ao Hospital.  

 Em relação ao cenário, trabalham em conjunto com a ABDI e a ABIN para elaboração de 
um Business Intelligence (B.I), para mostrar qual a necessidade de compra nacional de 
ventiladores pulmonares. 

 Heitor perguntou qual é a proporção de leitos de U.T.I. 

 Secretário respondeu que há 40 leitos de um total de 200. Alertou que não usam a 
nomenclatura “leitos de UTI” e sim, LEITO DE SUPORTE RESPIRATÓRIO. Disse que não 
existirá UTI no local, em função das diversas outras necessidades requeridas pelas UTIs. 

 O Hospital de Campanha será para procedimentos de baixa complexidade, funcionando 
apenas como suporte aos Hospitais “normais”. 

 Informou que ontem chegou em Brasília a nova equipe que substituirá a equipe de 
Manaus/AM.  
 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sobre a parada em Frankfurt na Alemanha, não têm novidade da LATAM, acionaram a 
embaixada na Alemanha para verificação de outras possibilidades de escala dentro 
daquele país. 

 Negociam a concessão de vistos pela embaixada da China para tripulantes e pessoal de 
apoio da comitiva que transportará os testes ao Brasil. 
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 Sobre o caso das compras do Estado do Ceará, estão em contato permanente com a 
China, mas até agora não há novidade. 

 Débora Arôxa disse que conversou com o Governador do Ceará e relatou que que ele 
está muito preocupado com a questão, em função da necessidade imediata dessa carga 
já adquirida. Necessitam de pelo menos 200 respiradores dos 700 que adquiriram. 

 Sobre o retorno do Pelotão de Assis Brasil, retornaram de ônibus e já estão em Rio 
Branco/AC. Agradeceu o apoio do Min. da Defesa com relação ao assunto. 
  

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem apontamentos 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem apontamentos 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Sobre o crédito extraordinário de 415 milhões, SOF está em tratativas com o MJSP a 
respeito do tema. Verifica-se somente se não haveria sobreposição desse pleito àquele 
estabelecido no âmbito da MP 942, de abril. Não havendo sobreposição a demanda 
poderia seguir adiante. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem apontamentos 
 

Gabinete de Segurança institucional (GSI) 

 Indagou onde as empresas poderiam se cadastrar para fornecer materiais de saúde. 

 Heitor informou que quem recebe essas propostas é o MS. 

 MS solicitou que as empresas fossem orientadas a participar do chamamento público, 
publicado hoje. Relatou que há 02 e-mails e 01 telefone, onde os esclarecimentos sobre 
o edital podem ser obtidos.  

 Heitor pediu que o MS encaminhasse resumo a respeito de como devem proceder as 
empresas que desejem fornecer produtos de saúde para combate à Covid-19.  

 O MS encaminhará esse resumo à Casa Civil. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Fará o contato com a SOF a pedido do MRE. 

 Foi indagado sobre a aglomeração nos bancos da CEF. Heitor disse que esse assunto está 
devidamente bem encaminhado. 
 

Controladoria Geral da União (CGU) 

 Sem apontamentos 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Marcaram para hoje à tarde uma reunião entre o MTur/CC/MS para tratar da questão 
dos hotéis. 

 Está em contato com o ME também, para que tenham informações para a reunião. 
 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) 

 Sem apontamentos 
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Secretaria Geral (SG) 

 Informou que estão superadas as divergências do ACT da Operação Acolhida e que o 
mesmo deverá ser assinado hoje. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Estão finalizando o levantamento das Câmaras de Desinfecção. 
  

Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Finalizado o Plano de Contingência para Idosos, querem comprar produtos da 
Agricultura Familiar. 

 Dificuldade de informação nesse sentido. 

 MC disse que se trata de demanda do MAPA, pediu para MMFDH falar com o Secretário 
Sérgio Queiroz sobre a aquisição e destinação dos alimentos. 

 Heitor pediu para o MMFDH entrar em contato com o Secretário e se precisar de algo 
da SAM para avisar, porque amanhã é o pronunciamento do Programa para Idosos. 

 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que 32 bilhões do orçamento da pasta já foram executados. 

 Relatou que o Ministério está calculando quanto necessitaria de crédito adicional. 

 Disse que o segundo lote para destinação de recursos a pessoas com aplicativos 
começou a ser processado ontem, abrangendo universo de 5 milhões de pessoas.   

 
Anatel  

 Houve cessão do terreno em Boa Vista por parte das Forças Armadas para instalação de 
Hospital de Campanha na cidade, portanto, considera-se que esse assunto está 
resolvido.  

 O INSS externou interesse na disponibilização gratuita do aplicativo “Meu INSS”, para 
realização de perícias nesse período de pandemia. A Anatel está avaliando o assunto, 
mas já externou que aparentemente seria possível. Solicitou que houvesse solicitação 
formal do INSS, no mais alto nível, a respeito dessa questão.     

 
Ministério de Infraestrutura (MINFRA) 

 Informou a respeito da doação de 240 milhões de máscaras adquiridas pelas Lojas 
Americanas.  

 Havia previsão de liberação dessa carga, oriunda da China, na segunda-feira, agora a 
expectativa é que ocorra hoje (quarta-feira). 

 Há negociações em curso para liberação de 17 milhões de máscaras que estão na China. 
A expectativa é que isso ocorra na sexta-feira. Existe aeronave da LATAM à disposição 
para realizar o transporte.  

 O trajeto da aeronave ainda não foi definido, em função da impossibilidade de 
realização de escala na cidade de Doha, para abastecimento.    

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que realizou reuniões com a Confederação Nacional de Municípios e a Frente 
Nacional dos Prefeitos (FNP) que solicitaram à SEGOV a atualização do pagamento de 
emendas parlamentares.  

 A FNP solicitou providências no âmbito do PLP 149.  
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Encaminhamentos 
 

 

 O Ministério da Saúde elaborará Comunicado sobre como devem proceder as empresas 
que desejem fornecer produtos de saúde para combate à Covid-19 e o encaminhará à 
Casa Civil. 
 

 O Ministério da Saúde enviará ao Ministério da Defesa “link” do chamamento público 
que está organizando, para aquisição de EPIs.   
 

 O Ministério do Turismo dará retorno ao Comitê sobre os desdobramentos da reunião 
que ocorrerá hoje, a respeito da utilização de hotéis por profissionais da saúde.  

 

 O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos entrará em contato com o 
Secretário Especial Sérgio Queiroz para tratar da questão de destinação de recursos no 
âmbito do Plano de Contingência para Idosos e comunicará à Casa Civil, em caso de 
necessidade. 

    

 O Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Saúde elaborarão documento 
estabelecendo critérios para escolha de locais para instalação de hospitais de 
campanha. O documento deve ser apresentado antes da próxima reunião do Grupo de 
Trabalho que trata do assunto.   
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26ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 23/04/2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretária Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto Thiago Meirelles abriu a reunião às 10h00m   
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Articulação e Monitoramento Fabiana Rodopoulos requereu 
informações sobre os encaminhamentos da 25ª Reunião Ordinária, que foram 
respondidos ao longo dos pronunciamentos das respectivas pastas. 

 Quer saber do MC porque cancelaram o anuncio das 11h00m do Plano de Contingência 
dos idosos, sendo que estava acertado entre os Ministérios.  
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que ocorre neste momento, visita técnica no Hospital de Campanha de Águas 
Lindas (GO), e não têm novidades por enquanto. 

 Informou que ontem no começo da noite, encaminhou o aviso de chamamento público 
para o CCOp, requerendo que encaminhassem para o MD. 

 MD confirmou o recebimento e o encaminhamento à Abimaq. 

 Sai hoje às 11h00m o voo para o Amazonas, levando 2 fisioterapeutas, 3 médicos e 7 
enfermeiros, para substituir o pessoal que lá está. 

 Informou que tem 322 leitos de UTIs habilitados. 

 Informou que entre hoje e amanhã iniciam a 7ª fase da distribuição de EPIs. 

 Chamamentos Públicos – Encerrou ontem o prazo e hoje serão analisadas as propostas. 

 Thiago informou que solicitará diariamente informações sobre o Hospital de Campanha 
de Águas Lindas (GO). 
 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Pediu ajuda da Casa Civil para o crédito extra de R$ 50 milhões. 

 960 toneladas de matéria hospitalar vindos da China, depende de fechar o contrato com 
o MInfra. Provavelmente esse voo saia de Santiago no Chile fazendo o trajeto: 
Santiago(CHI)/ Auckland(NZL)/ Xangai(RPC)/ Guarulhos(BRA). 

 Thiago perguntou se o crédito extra de auxílio aos brasileiros já estava no ME para ser 
liberado. 

 MRE disse que encaminhará para a SOF/ME ainda hoje. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Conversou com o BACEN sobre um voto, porém não quis socializar do que se tratava 
para não antecipar o voto.  

 Sobre a reunião do MS, MTur e CC, requereu que encaminhem a proposta para adicionar 
na medida Provisória do crédito extraordinário. 

 MTur, através do Sr. Higino, encaminhará hoje ao ME para alinhamento da questão. 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que o Ministro teve reunião com os Secretários de Segurança Públicas dos 
Estados que relataram preocupação com infecções de agentes públicos e no sistema 
penitenciário. 

 Preocupados também com a verba para essas aéreas. 
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que o SENAI e as Montadoras de Veículos trabalham na recuperação de 1.612 
respiradores. 

 Levantaram com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), 15 empresas que podem fornecer Câmaras de ozônio para desinfecção. 

 Encaminhará hoje para o MS e para o CCOp. 
 
 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) 

 Secretário-Executivo Adjunto Carlos Alberto disse que aguarda encaminhamento do 
MD. 
 

Ministério da Infraestrutura (MInfra) 

 Informou sobre o Frete que a Aduana Chinesa em conjunto com a contratada brasileira, 
liberaram 5 milhões de máscaras. 

 Tiveram reunião ontem com o MRE para tratar das rotas (itinerários), pois sábado 
(25.04.2020) saem os voos com destino à China. 

 Hospital de Campanha – a estrutura está toda pronta, só teve o problema informado 
ontem nesta reunião, com o sistema de gás. A expectativa é que tudo se resolva até esse 
final de semana. 

 Thiago pediu atualização diária assim como para o MS. 
 
Ministério do desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informou que 16 estados já declararam Estado de Calamidade Pública reconhecidos pela 
União, sendo os mais recentes a decretar: Amapá, São Paulo, Amazonas, Maranhão e 
Pará. 

 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sobre o auxílio emergencial de R$ 600, ontem fizeram um pedido de crédito 
extraordinário suplementar ao R$ 98,2 bilhões, pedido de R$ 25,72 bilhões, já 
preencheram no SEOP com parecer de mérito mas precisa que a SOF/ME “puxe” o 
pedido. 

 Pagarão hoje R$ 1,2 bilhões para as pessoas que preencheram/solicitaram via aplicativo 
e com isso acaba o crédito da primeira parcela do crédito de R$ 98,2 bilhões, uma vez 
que este tem que dar para 03 meses (R$ 32,73 bilhões/mês). 

 Com isso, sem o crédito extraordinário de R$ 25,72 bilhões, segundo orientação da CGU, 
podem incorrer em crime de responsabilidade fiscal. 

 Informou que pagaram o benefício para 9 milhões de trabalhadores informais e isso não 
tinham como prever. 

 Pede para que esse crédito extra seja publicado até o final de dia de sexta-feira, o 
parecer de mérito já foi encaminhado para a SAG/SAJ. 

 Por fim, informou que atualizou no grupo de whatsapp, dos Secretários-Executivos 
Adjuntos, todos os lotes de pagamento na planilha. 
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Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que ontem os Ministros CC/MTur se reuniram para tratar do assunto dos 
Hotéis. 

 Até o final do dia, terão informações sobre o crédito extraordinário. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem atualizações 
 
Advocacia Geral da União (AGU) 

 Sem informações 
 
Secretaria Geral da Presidência (SG) 

 Sem informações 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem novidades 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem apontamentos 
 

Banco Central do Brasil (Bacen) 

 Sem apontamentos, só o tratado com o ME que não quiseram informar para não 
atrapalhar o voto do ME. 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Pediu para acertar a questão de comunicação entre as ASCOMS e SECOM, pois o plano 
de Contingência para idosos envolve o Programa Pátria Voluntária da 1ª Dama. 

 Hoje às 11h30m terão reunião MMFDH/MC/SECOM para tratar da divulgação do plano 
para idosos. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que cidadãos estão deixando de realizar exames de rotina, talvez por receio 
de irem até os hospitais. 

 Estados estão preocupados com as fronteiras. 

 O Estado de Goiás relatou alto número de casos fora da capital, mais precisamente na 
região próxima a Brasília. 

 Estados estão preocupados com os órgãos de controle questionando sobre as compras 
de urgência. 

 Fabiana (SAM) pediu atenção às demandas da LECOM. 
 
Secretária Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto Thiago Meirelles informou que amanhã, provavelmente 
no início da tarde, acontecerá a 1ª Reunião com Secretários-Executivos sobre o 
Programa PRÓ BRASIL. 

 Encerrou a reunião às 10h49m. 
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Encaminhamentos 
 

 

 O Ministério da Saúde atualizará a situação do Hospital de Campanha de Águas Lindas 
(GO). 
 

 O Ministério do Turismo encaminhar para o Ministério da Economia, para alinhar o 
texto, ajustado na reunião do dia 22.04.2020, pelos Ministérios (MS/MTur/CC) referente 
à MP 907 que trata da Embratur. 
 

 O Ministério da Economia precisa avaliar e encaminhar para a Casa Civil, até sexta-feira 

(24.04.2020), o pedido de crédito orçamentário do Ministério da Cidadania para 

liberação do valor de R$ 25,72 bilhões, pagamento dos R$ 600,00 do Corona voucher. 

 

 Todos os Ministérios Atenção especial para responder as demandas que chegam pelo 

Sistema LECOM/SEGOV, há demora nessas respostas. 
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27ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 24/04/2020 
Horário: 10:25 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação de Monitoramento, Heitor Abreu, abriu a reunião às 10h25m 
e solicitou os pronunciamentos dos representantes dos órgãos presentes na Reunião. 

 Solicitou, ao MRE, informações sobre a repatriação de tripulações contratadas por 
empresas aéreas indianas 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que foi repassado à Casa Civil a relação dos fabricantes de equipamentos de 
Desinfecção (Ozônio)  

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informou que a reunião do CNM foi concluída ontem, 23/04. O Bacen detalhará os 
encaminhamentos. 

 Acerca da MP de crédito extraordinário para o Ministério da Cidadania, o pedido foi 
processado pela SOF, assinado pelo Ministro e enviada à Casa Civil. 

 
Ministério de Infraestrutura (MINFRA) 

 Sobre o hospital de campanha de Águas Lindas, a estrutura física está pronta; espera-se 
que a central de gás seja concluída no domingo, 26/04. 

 Espera-se que na segunda-feira, 27/04, o Hospital possa ser entregue ao Governo do 
Estado de Goiás para início da operação. 

 Hoje, 24/02, será finalizada a última etapa da vistoria do lote de 17 milhões de máscaras 
compradas pelo MS de fornecedores chineses. Duas aeronaves da LATAM seguirão para 
a China no fim de semana. A chegada da carga ao Brasil está prevista para o da 27/04. 
O transporte dessa carga será financiado pelo Grupo Lojas Americanas. 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Solicita a vacinação, pelo Ministério da Saúde, das equipes que estão envolvidas com o 
acompanhamento da produção e distribuição de alimentos. 

 Solicita que o MAPA também seja incluído na MP que abrirá crédito extraordinário para 
o Ministério da Cidadania. 

 Solicita que o setor agropecuário seja contemplado na MP 944  
 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 O representante do ministério informou que mais 4 Estados foram objeto de 
reconhecimento da situação de calamidade pública – Acre, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e Rio Grande do Norte.  
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 Ressaltou que a ANA iniciou um projeto-piloto de monitoramento da COVID-19 nos 
esgotos. Esse estudo ocorrerá nas bacias de Belo Horizonte e Contagem. 

 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Relatou que a MP 907, que atribui competências ao ministério para viabilizar o apoio 
aos profissionais de saúde, por meio da hospedagem em hotéis, não foi votada ontem, 
23/04. O MTur Fará uma reunião com a Casa Civil hoje, 24/04, para definição dos 
municípios que serão objeto dessa iniciativa 

 O MTur propõe o envio de uma nova MP específica para esse tema, visto que a MP 907 
não foi votada. 

 
Casa Civil - SAG  

 O texto do projeto de conversão da MP 907 acolheu a proposta do MTur. A MP vence 
no dia 05/05, mas a SAG trabalha com a aprovação com a inclusão do substitutivo. 

 
  
Ministério da Saúde (MS) 

 Foi publicado o chamamento para contratação de mais 2000 leitos de UTI. 

 Publicada hoje, 24/03, a Lei 13993/2020 que dispõe sobre a proibição de exportações 
de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate à epidemia de 
coronavírus no Brasil. 

 Habilitação de mais 1134 leitos de UTI, que somados ao 322 totalizam 1456 leitos. 

 Entregues 272 ventiladores oriundos dos contratos celebrados nos últimos dias com 
empresas nacionais. 

 Sobre o hospital de Campanha de Águas Lindas – GO, o representante do MS informou 
que houve reunião ontem sobre esse tema. O MS está finalizando o processo de 
contratação da empresa responsável pela construção do Hospital. O contrato será 
assinado até segunda-feira, 27/04. O MS informa que será necessário condicionar a 
entrega do Hospital, para operação pelo Governo do Estado de Goiás, à assinatura do 
contrato com a empresa. Serão feitos aditivos para execução de obras complementares. 

 Os critérios para solicitação de Hospitais de campanha serão levados, na próxima 
segunda-feira, para debate no GT instituído pela Casa Civil.   

 
 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) 

 Continuam desenvolvendo pesquisas para novos testes e insumos.  
 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Solicita que o MS forneça máscaras para técnicos da ANP que fazem vistorias nas 
plataformas de petróleo.  

 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que ocorrerá hoje, às 17h, o anúncio das ações do Plano de Contingência para 
Idosos. 

 
Banco Central 

 Anunciou a publicação das Resoluções 4804 e 4805, aprovadas pelo CNM ontem, 23/04, 
para flexibilização das condições financeiras, ampliação da liquidez, disponibilização de 
recursos para financiamento 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que o Ministério assinará um contrato, no valor de 70 milhões, para aquisição 
de EPIs. Essa compra atenderá demandas das Secretarias Estaduais de Segurança. A 
entrega será iniciada no dia 04/05. 

 Destaca que receberá, do MS, uma doação de EPIs para uso da Funai 
 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O representante do MRE informa que os esforços de repatriação de brasileiros 
prosseguem; mais de 16 mil já foram repatriados. 

 Acerca de compras realizadas pelo Estado Ceará junto aos fornecedores chineses, os 
EPIs serão transportados, amanhã, por avião fretado pelo governo cearense. 

 O MRE enviará hoje ofício ao ME com a solicitação de crédito adicional para continuar 
custeando a repatriação de brasileiros. 

 Ressaltou, também, que está apoiando o MINFRA e o MS no transporte do material 
hospitalar adquirido junto aos fornecedores chineses. 

 O MRE, em resposta ao questionamento feito pelo Subchefe da SAM, informou que a 
tripulação brasileira contratada por empresas indianas ainda se encontra naquele país. 
O MRE destacou que não são brasileiros desvalidos.  

 Dados sobre o processo de repatriação: a) operação em 3 países da África (Namíbia, 
Angola e Moçambique) com 270 brasileiros; b) Cidade do México com 150 brasileiros; 
c) Equador 160 brasileiros. 

 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Será feito mais um pagamento, hoje, para as pessoas que solicitaram o auxílio até 10/04 
pelo APP. Assim, será finalizado o pagamento para 30,5 milhões pessoas. 

 Já exauriu os R$32,7 milhões destinado ao pagamento da 1ªparcela do auxílio.  

 Já existe uma segunda rodada de pagamentos pronta, mas o pagamento está suspenso 
até a aprovação do crédito adicional. 

 
Advocacia Geral da União (AGU) 

 Sem apontamentos 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem apontamentos 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que realizou ontem, 23/04, reunião com os Estados do Sudeste. Os Estados 
solicitaram que haja uma centralização no envio de demandas pelo Governo Federal. 
Pediram, ainda, para participar das discussões sobre a flexibilização do isolamento. 

 Os Estados pedem a retomada do monitoramento das aglomerações. 

 Os pleitos do Estados serão encaminhados, hoje, ao Ministério da Saúde. 

 Os Estados solicitam, também, a definição de critérios para alocação de respiradouros 
produzidos por empresas brasileiras. 
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 Encaminhamentos 
 

 

 O Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Saúde prepararão relato sobre a 
situação atual da implantação do Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás – GO. 

 

 Todos os Ministérios devem providenciar a inserção de informações no sistema LECOM  
 

 

 O Ministério da Saúde analisará os pleitos para fornecimento de máscaras e vacinação 
solicitadas pela ANP e MAPA.  

 

 O Ministério das Relações Exteriores informará as providências que serão adotadas 
para repatriação das tripulações que estão na Índia.  
 

 O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) formalizará a demanda 
relacionada a MP 944 
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28ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 27/04/2020 
Horário: 10:00 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto Thiago Meirelles, iniciou a reunião às 10h00m. 

 Solicitou, após a palavra da Subchefe Adjunta de Articulação e Monitoramento (SAM), 
os pronunciamentos dos representantes dos órgãos presentes na Reunião. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Articulação de Monitoramento, Fabiana Rodopoulos, reportou 
que os 03 ACTs referentes à Operação Acolhida já foram assinados. 
  

Ministério de Infraestrutura (MINFRA) 

 Sobre o hospital de campanha de Águas Lindas, a estrutura física está pronta. Estão 
acertando os detalhes com o MS 

 Sobre a doação das Lojas Americanas, sairão quarta da China, com chegada prevista 
para quinta-feira (30.04) no BR. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Será assinado amanhã (28.04) o 5º contrato de compra de ventiladores, serão 1225. 
 
Ministério das Relações exteriores (MRE) 

 Sobre a tripulação de 20 pilotos brasileiros que estão na Índia, informou que não há 
novidade. Reportou que fizeram uma repatriação complexa recentemente, que saiu de 
Nova Deli na Índia, que envolveu outras cidades. Essa operação contemplaria esses 
tripulantes. Ocorre que eles estão em Calcutá e não quiseram se locomover de ônibus 
para Nova Deli, o que impossibilitou a repatriação. 

 Informou que já repatriaram 18.000 brasileiros. 

 17 países pediram ajuda para ventiladores. Isso preocupa porque no caso no Paraguai, 
já existe pedido de parlamentar para expulsar o Embaixador Brasileiro naquele país, se 
a ajuda não vier. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informa que o Ofício 36 do MRE, referente a crédito extraordinário, está no radar da 
SOF. 

 O do MJSP sai da SOF ainda hoje. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Será paga essa semana a 1ª parcela do benefício emergencial no âmbito do Programa 
Bolsa Família. 

 Sugeriram veto à MP 13.982, que trata da caracterização da situação de vulnerabilidade 
social para fins de elegibilidade ao benefício do BPC.  
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Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 A Defesa Civil, em parceria com a SECOM, encaminhou 35 milhões de mensagens de 
alerta, via SMS. 

 A Agência Nacional de Águas (ANA) prorrogou a outorga para dezembro. 

 Hoje a União reconheceu o estado de Calamidade Pública do Estado de Alagoas (AL). 
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Em parceira com o SENAI e a CNI, continuam recuperando os respiradores/ventiladores. 

 Encaminharam para Macapá (AP) 10 equipamentos esse final de semana. 

 Trabalham em parceria com o MCTIC e com a ANVISA na homologação de mais 
fabricantes para ajudar o BR bem como a demanda dos países estrangeiros, como por 
exemplo, a do Paraguai, relatado pelo MRE acima. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que os EPIs recebidos foram distribuídos à FUNAI. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) 

 Continua trabalhando em parceria com o MD e a ANVISA na questão dos testes e nas 
pesquisas. 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Questionou sobre o decreto das atividades essenciais. A SAG respondeu que a nova 
proposta do decreto foi encaminhada à SAJ para despacho junto ao Presidente. A AGU 
sugeriu supressão de algumas atividades, consideradas de competência dos entes 
federados, tais como: cartórios, Iluminação Pública, Transportes por Aplicativos, etc.  

 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que ocorrerá hoje, às 17h, o anúncio das ações do Plano de Contingência para 
Idosos. 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Estão tratando da possibilidade de anúncio de nova data para o Plano de Contingência 
para Idosos. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Houve avanço nas formas de execução do Projeto referente aos Hotéis. 

 Provavelmente será aprovada amanhã (28.04), na Câmara dos deputados, a MP 907, 
que trata da Embratur. Caso aprovada, poderá facilitar as demandas existentes para a 
execução do Projeto dos Hotéis. 

 
Controladoria-Geral da união (CGU) 

 Sem considerações  
 
Secretaria Geral (SG) 

 Sem considerações 
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Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações  
 
Banco Central (Bacen) 

 Sem considerações 
 
Banco do Brasil (BB) 

 Sem considerações 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que sexta (25.04), haverá reunião com os Estados do Sul.  

 Santa Catarina (SC) começou a flexibilização da quarentena. 

 Houve aumento de casos nos Estados do Ceará (CE) e Pernambuco (PE), devido ao 
também ao aumento das testagens nesses Estados. 

 Pediu novamente atenção às respostas no Sistema LECOM, sob pena de isso vir a 
prejudicar o Governo Federal. 

 Hoje enviarão aos Municípios os detalhamentos das informações já repassadas aos 
estados, para que essa informação chegue “na ponta”, ou seja, para os prefeitos. 

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Saúde prestarão informações a 
respeito da instalação do Hospital de Campanha de Águas Lindas (GO).  
  

 Todos os Ministérios devem dar respostas mais rápidas às demandas inseridas no 
Sistema LECOM.  

  

 Casa Civil agendará reunião para discutir o Plano de Vulnerabilidade para população de 
Rua. 
 

 O MMFDH definirá a data de anúncio do Plano de Contingência para Idoso.   
 

 O Ministério da Economia dará retorno ao MRE a respeito do Ofício 36, enviado à SOF, 
a respeito de Créditos Extraordinários.  

 

 O Ministério das Relações Exteriores fará monitoramento da situação dos pilotos 
brasileiros na Índia e reportará ao Comitê.  
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29ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 28/04/2020 
Horário: 10:08 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto Thiago Meirelles, iniciou a reunião às 10:08 h. 

 Solicitou, após a palavra da Subchefe Adjunta de Articulação e Monitoramento (SAM), 
os pronunciamentos dos representantes dos órgãos presentes na Reunião. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Articulação de Monitoramento, Fabiana Rodopoulos, reportou 
que circularam um e-mail referente ao rol de atividades essenciais que será deliberada 
e que precisa ser aprovada até o final desta reunião. 

 O Plano de Contingência para Idosos será apresentado amanhã na coletiva de imprensa 
no Palácio do Planalto. 

 Sobre o Plano de Contingência para Moradores de Rua, terão uma reunião hoje à tarde.  
  

Ministério da Saúde (MS) 

 Será publicado hoje o Chamamento Público para aquisição de 40 milhões de testes 
rápidos do tipo swabs. 

 Sobre os Hospitais de Campanha, hoje emitirão uma Nota de Orientação para o Grupo 
de Trabalho. 

 O pedido do MAPA sobre a vacinação de H1N1 do pessoal da distribuição de alimentos, 
foi respondido ontem, no sentido de que, infelizmente, não conseguem dar suporte à 
essa demanda, no momento. 

 
Ministério de Infraestrutura (MINFRA) 

 Sobre o hospital de campanha de Águas Lindas de Goiás/GO, a estrutura física está 
pronta. Estão acertando os detalhes com o MS. 

 Sobre a doação das Lojas Americanas, sairão quarta-feira da China, com chegada 
prevista para quinta-feira (30/04) no Brasil, fazendo duas paradas, uma na Nova 
Zelândia e outra no Chile. 

 
Ministério das Relações exteriores (MRE) 

 Sobre a tripulação de 20 pilotos brasileiros que estão na Índia, o Embaixador em Nova 
Déli informou que não houve evolução, informou também que todos estão bem, têm 
moradia, e que não justifica, nesse momento, uma operação para repatriar somente 
esses brasileiros, o custo de um fretamento custaria US$ 100 mil. 

 Pediu ajuda na nova solicitação de recursos pois já utilizaram R$ 47 milhões dos R$ 50 
milhões disponibilizados e estão surgindo novas demandas de brasileiros que estavam 
com passagens compradas para os meses de maio e junho e não tinham procurado, 
ainda, os Consulados. 
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Ministério da Economia (ME) 

 Informa que o Ofício 36 do MRE, referente a crédito extraordinário, entrará hoje na SOF 
e em 1 ou 2 dias deverá estar concluído. 

 O do MJSP já saiu da SOF. 

 Sobre a Emenda no caso da Embratur, a SEFAZ fez um alerta sobre a sua viabilização, 
vez que tinham um posicionamento e isso foi alterado, foi proposto incluir na discussão 
a SAG e a SEPAR.  

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que foi aprovada ontem (27/04) na Câmara dos Deputados, a MP 907, que 
trata da Embratur. No entanto, houve divergência quanto a origem da fonte de recursos, 
mudaram para o sistema S do Comércio, qual seja, SESC/SENAC, o que não foi aprovado. 
Sendo assim, aprovada a MP mas não a sua fonte de recursos. 

 Entrará em contato com o ME para tratarem desse assunto. 
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Informa que têm equipamentos em fase de testes para testar funcionários antes de 
trabalharem, para que esses não contaminem os demais, requereu que a ANVISA entre 
o mais rápido possível neste processo para não atrasar o andamento quando os testes 
forem encerrados. 

 Foi encaminhado ao MCTIC e ANVISA. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) 

 Encerraram ontem o Chamamento Público do CNPq para pesquisa com vacinas, 
medicamentos e outros, com investimentos de R$ 50 milhões.  

 Foram submetidas 2.203 propostas que serão, agora, analisadas pelo Ministério.  
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem consideração. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Alertou para um possível colapso na cadeia de proteína animal, pois já há casos no Brasil, 
com empresas frigoríficas de grande porte e bem estruturadas. 

 Precisa coordenar com o MS e ANVISA, um Plano de Contingência, principalmente 
quando afetar pequenos frigoríficos, que certamente sofrerão. 

 Propôs a inserção dos frigoríficos como atividade essencial e a vacinação contra H1N1 
nos frigoríficos e centrais de abastecimento para mitigar a contaminação. 

 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sobre o alerta trazido pelo MAPA acima, informou que o assunto foi destaque hoje no 
Jornal Financial Times. 

 Informou que a 2ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00 começa semana que 
vem. 

 A SAM/CC informou que precisam agendar reunião específica com MMFDH, MDR e 
Pátria Voluntária, para tratar sobre como os povos tradicionais e os vulneráveis 
receberão, sem precisar irem às agências bancárias para que não haja fila. 

 O MC informou que o SE Barreto, já tem uma estratégia visando utilizar o CRAS e outros 
órgãos do tipo para mitigar as filas bancárias e evitar contaminações.    
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Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sobre as atividades essenciais disse que tem que ser ajustado um pequeno detalhe e a 
SAM/CC o fará. 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem apontamentos 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações  
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 O Plano de Contingência para Idosos será anunciado amanhã em coletiva de imprensa 
no Palácio do Planalto. 

 Acesso para população ribeirinha, falarão com a Caixa qual a melhor forma para que 
recebam o auxílio emergencial, pois a pressão está grande no MMFDH sobre esse tema. 

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Informou sobre o lançamento do Programa Novos Caminhos, o qual ofertará 121 mil 
vagas de capacitação. 

 Informou que vêm trabalhando no caso dos Hospitais de Campanha, em especial no 
repasse de R$ 4 milhões da EBSERH para a construção de um hospital no município de 
Lagarto/SE. 

 Foi sugerido pela SAM/CC para que o MEC faça parte do GT dos Hospitais de Campanha 
e siga as diretrizes apontadas pelo GT e MS. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que tiveram reunião com a Confederação Nacional dos Municípios e com a 
Frente Nacional dos Prefeitos e fizeram algumas considerações relacionadas ao FUNDEB 
e previdência e um Ofício para o Governo Federal a fim de participarem das comissões 
de flexibilização da quarentena. 

 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto Thiago Meirelles colocou para deliberação a proposta 
de decreto que incluem no rol de serviços essenciais novas atividades, já contando com 
a ressalva de ajuste de uma palavra proposta pelo MME. 

 Não havendo objeções por parte dos membros, a proposta foi aprovada. 

 O Secretário-Executivo Adjunto Thiago Meirelles encerrou a reunião às 11:00 h. 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 O Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Saúde prestarão informações a 
respeito da instalação do Hospital de Campanha de Águas Lindas (GO).  
  

 Todos os Ministérios devem dar respostas mais rápidas às demandas inseridas no 
Sistema LECOM.  
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 Casa Civil agendará reunião para discutir o Plano de Vulnerabilidade para população de 
Rua. 

 

 Casa Civil agendará reunião para discutir o Plano de Vulnerabilidade para população 
Isolada. 
 

 Ministério da Educação integrará o Grupo de Trabalho dos Hospitais de Campanha. 
 

 O Ministério da Saúde emitirá e encaminhará Nota de Orientação dos Hospitais de 
Campanha ao Grupo de Trabalho. 
 

 O Ministério da Saúde informou que não tem como realizar a vacinação demandada 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 

 O Ministério da Defesa requer que o MCTIC e a ANVISA integrem o processo de testes 
de equipamentos de testagem para Covid-19. 
 

 O Ministério do Turismo tratará do o Ministério da Economia a questão da MP 907 que 
trata da Embratur. 
 

Anexo 29a Reunião Comitê de Crise 28-04-2020 - Memória (1857468)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 100



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

30ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 29/04/2020 
Horário: 10:06 às 11:00 h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto Thiago Meirelles, iniciou a reunião às 10h06m. 

 Solicitou, após a palavra da Subchefe Adjunta de Articulação e Monitoramento (SAM), 
os pronunciamentos dos representantes dos órgãos presentes na Reunião. 

. 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Articulação de Monitoramento, Fabiana Rodopoulos, informou 
a Publicação da alteração do Decreto 10.282 das Atividades Essenciais. 

 Precisa da resposta do Ofício encaminhada dia 20.04, com as indicações dos ministérios 
para a Governança da Covid-19. 
  

Ministério da Saúde (MS) 

 Habilitação ontem de mais 497 leitos. 

 Chegada na cidade de Jaraguá do Sul de 200 ventiladores/respiradores. 

 Chegada de EPIs doados pela VALE (máscaras/luvas/aventais). 

 Sobre os Hospitais de Campanha, hoje terão reunião com o MInfra sobre a Nota de 
Orientação para o Grupo de Trabalho, qualquer novidade, trará na reunião de amanhã 
(30.04). 
  

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sobre a questão relacionada aos Frigoríficos, a 2ª reunião está agendada para amanhã 
(30.04) às 15h00m. 

 ME e Secretaria especial do Trabalho têm que participar. 

 Existe documento do ME que aprovam o funcionamento de plantas frigoríferas que 
garantirão o abastecimento. 

 Precisam de alinhamento dentro do CCOp.   
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Informa que recolheram 1923 respiradores para recuperação, destes, 400 respiradores 
já foram recuperados. A meta é recuperar 3600 respiradores. 

 Existem empresas produzindo os equipamentos/respiradores, mas não conseguem 
registrar. Pediu ajuda nessa questão.   

 
Ministério das Relações exteriores (MRE) 

 Informou do voo vindo da Arábia Saudita com 130 repatriados, esse voo foi patrocinado 
por jogadores de futebol que lá estavam, não tendo custo, nesse caso, ao MRE. 

 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 
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 Não indicaram os nomes à SAM devido à mudança de Ministro, pediram paciência até 
resolverem isso. 

 Quer ajuda do ME na questão de compras de EPIs, que já tem ajudado com uma central 
de compras. 

 Demanda ao MS que tenha um controle das ações estratégicas de registro de doações 
de EPIs bem como fazer o registro de preços para ajudar os Estados. 

 O MS disse que já possui esse controle e vai publicizar; quanto ao registro de preços 
acha importante e encaminhará ao departamento responsável. 
  

Ministério da Economia (ME) 

 Informa que o Ofício 36 do MRE, referente a crédito extraordinário, já saiu da SOF e em 
1 ou 2 dias deverá estar concluído. 

 Sobre a aprovação da MP 907 da Embratur, estão com algumas dificuldades quanto à 
fonte de custeio, mas estão trabalhando nisso. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Questionou se os profissionais que foram direcionados para Manaus/AM não poderiam 
fazer parte do plano piloto com os hotéis lá. A SAM disse que são apenas 7 a 10 
profissionais que foram deslocados para Manaus e quem definirá isso será o MS. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que o pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00 será entre 
os dias 05 e 06 de maio. 

 Demanda para o ME sobre o pedido de suspensão das parcelas de 04 meses do ProFut. 
Seria suspenso os meses de Maio/Junho/Junho/Agosto voltando a normalidade nos 
meses de Setembro/Outubro/Novembro/dezembro com os pagamentos normais 
desses meses. 

 Informa que tem um Projeto para adiamento de 180 dias e que isso viria para o PR vetar, 
o que causaria um mal-estar entre o governo e os atletas de futebol, que não seria 
oportuno no momento. 

 Informou que já tem parecer favorável da SOF para essa suspensão. 

 O ME sinalizou que estão acompanhando no Ministério. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Disse que responderá o Oficio de Risco e Governança da Covid-19 à SAM, informando 
os nomes do Ministério. 

 O Plano de Contingência para Idosos ficou de ser anunciado amanhã (30.04) em coletiva 
de imprensa no Palácio do Planalto. 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem apontamentos 
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Ministério de Infraestrutura (MINFRA) 

 Sobre a doação das Lojas Americanas, 1º voo sairá sexta (01.05) da China, com chegada 
prevista para domingo (03.05) no BR, e o 2ª voo saíra segunda-feira (04.05) com chegada 
prevista para quarta-feira (06.05) no BR, farão parada em Amsterdã/HOL. 

 Têm recebido pedido para transportar cargas de terceiros, mas estão com dificuldade 
para encaixar esses pedidos. Dado que os aviões virão lotado. 

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou que houve no Acre, a detenção de Peruanos que queriam ingressar no Peru. 

 Seria interessante que o MRE fizesse a mediação desse caso com o governo do Peru, 
visando a autorização para o retorno desses cidadãos para seu pais. 

 
Secretaria de Governo (SG) 

 Sem considerações. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações. 
 
Advocacia Geral da união (AGU) 

 Sem considerações  
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Reportou que a Associação Nacional de Produtores de Eletrônicos (ELETROS) pediu a 
manutenção extraordinária do prazo de validade de certificados de produtos de 06.03 a 
30.06, dispensando as apresentações técnicas.  

 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações  
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações 
 
Agência nacional de Aviação Civil (ANAC) 

 Sem considerações 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Tiveram reunião com os governadores da Região Norte e esses apresentaram algumas 
demandas, como respiradores/ventiladores, profissionais da saúde. 

 Rondônia (RO) requereu 200 leitos. 

 Tocantins (TO) reportou casos de Covid-19 em caminhoneiros. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto Thiago Meirelles, encerrou a reunião às 10h48m. 
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 Encaminhamentos 
 

 O Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Saúde prestarão informações a 
respeito da instalação do Hospital de Campanha de Águas Lindas (GO).  
  

 Todos os Ministérios devem dar respostas mais rápidas às demandas inseridas no 
Sistema LECOM.  
 

 O Ministério das Relações Exteriores intermediar a situação dos Peruanos no Estado do 
Acre. 
 

 O Ministério da Economia deve avaliar a demanda da Cidadania sobre a questão da 
suspensão do ProFut. 
 

 O Ministério da Economia deve avaliar a demanda do MJSP sobre a questão dos EPIs. 
 

 O Ministério da Saúde deve avaliar a demanda do MJSP sobre a questão dos Registros 
de Doações. 
 

 O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deve agendar reunião para 
tratar do assunto dos Frigoríficos. 
 

 A Casa Civil deve reiterar aos Ministérios sobre o Ofício indicando representantes para 
Governança da Covid-19;  
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31ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 30/04/2020 
Horário: 10:10 às 10:47h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação de Monitoramento, Heitor Abreu, releu os encaminhamentos 
de ontem e pediu que os respectivos ministérios se pronunciassem a respeito dos 
mesmos no momento de suas intervenções orais.  
  

Ministério da Saúde (MS) 

 Hoje chegou 1,5 milhão de testes PCR pela OPAS. 

 Enviaram ontem para Manaus, 35 ventiladores e 719 kits de testes rápidos. 

 Belém/PA também receberá, em breve, 60 respiradores, 1400 kits de testes e EPIs. 

 Mandará os nomes para compor o GT do Comitê até o final desta semana. 

 Sobre o encaminhamento do MJSP referente a registros, já enviou o assunto ao 
departamento responsável pelo assunto. Trará relato na próxima reunião deste comitê. 

 Haverá troca da 3ª turma que será enviada para Manaus. O contingente chegará dia 04 
ou 05.05, em Brasília, para treinamento, e provavelmente dia 06.05 seguirá para 
Manaus. 

 Receberam a demanda para encaminhar testes para o CCOp devido a 1 caso positivo de 
Covid-19. Os testes já foram encaminhados à PR. 
  

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sobre a questão relacionada aos Frigoríficos, terão reunião hoje às 15h00m. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 454 respiradores já foram recuperados e devolvidos às Redes Hospitalares. A meta é 
recuperar 3600 respiradores. 

 Existem empresas produzindo os equipamentos/respiradores, mas que não conseguem 
registro para essa atividade. Solicitou ajuda nessa questão, novamente. 

 Fizeram reunião ontem (29.04) com o MCTIC para tratar sobre descontaminação.   
 
Ministério das Relações exteriores (MRE) 

 Chegará voo hoje de Portugal com 312 brasileiros. 

 Já foram repatriados 1.806 brasileiros que estavam em Portugal, em 06 voos fretados 
pelo MRE. Talvez sejam necessários mais 02 voos para repatriar brasileiros em Portugal. 

 Sobre a Portaria Interministerial nº 203, solicitou avaliação da possibilidade de 
inaplicabilidade da mesma aos uruguaios pois já existem duas portarias regulamentando 
a situação dos cidadãos desse país: as Portarias 132 e 195. 

 A Casa Civil verificará essa questão. 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem Considerações  

 Heitor perguntou se a fronteira com a Venezuela continuará fechada. O MJSP respondeu 
que sim. 
  

Ministério da Economia (ME) 

 Informa que o Ofício 36 do MRE, referente a crédito extraordinário, deverá seguir hoje 
para a assinatura do Ministro. 

 Sobre o ProFut, o assunto está sendo monitorado, no momento a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita federal do Brasil (RFB) estão discutindo o assunto. 

 Sobre a aprovação da MP 907 da Embratur, estão com algumas dificuldades quanto à 
fonte de custeio, mas estão trabalhando nisso. 

 Solicitaram contatos do MS para tratar da esterilização de máscaras a pedido do 
Presidente do Fundacentro - envio ao ME bem como da edição de Decreto previsto na 
Lei 13.993.  O MS se comprometeu a encaminhar esses contatos.  

 MCTIC disse que pode auxiliar no processo de esterilização. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 A MP 907, que transformou a Embratur em Agência, foi aprovada no Congresso sem a 
fonte de recursos. Estão em tratativas para encontrar fonte de recursos para propor 
uma nova MP. 

 Por essa falta de recursos, a Embratur está impossibilitada de realizar o Projeto dos 
Hotéis para abrigar o pessoal da saúde. 

 O ME acha melhor utilizar que os recursos venham do MS via TED. 

 MTur está de acordo. 

 Heitor agendará uma reunião entre MTur/MS/ME para definir esse assunto. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 O Plano de Contingência para Idosos será anunciado hoje. 

 O Plano de Contingência para moradores de rua, na semana que vem. 

 Na sequencia trabalharão para anunciar os Planos de Contingência dos Vulneráveis e 
das Pessoas com Deficiências. 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem apontamentos 
 
Ministério de Infraestrutura (MINFRA) 

 Sobre a doação das Lojas Americanas, 1º voo sairá sexta (01.05) da China, com chegada 
prevista para domingo (03.05) no BR. O 2ª voo saíra segunda-feira (04.05) com chegada 
prevista para quarta-feira (06.05) no BR, farão parada em Amsterdã/HOL. 

 Sobre os Hospital de Campanha de Águas Lindas (GO), não há novidades. 

 O MS informou que o representante jurídico da empresa fez algumas ponderações 
sobre o objeto do contrato do referido hospital, que está sendo sanado entre as partes, 
para sua assinatura. 
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Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou que os Peruanos retornaram ao país de origem, 4 deles foram detectados com 
Covid-19. O prefeito de Assis Brasil (AC) está preocupado porque há estrangeiros que 
chegaram na cidade oriundos do Equador requerendo assistência social.  

 O Prefeito de Assis Brasil pede reforço para lidar com essa situação. 

 O MMFDH recebeu a demanda do Peru GSI e repassou ao órgão competente, qual seja, 
a Secretaria da Família do MMFDH, que tratará do assunto conjuntamente com o MRE. 
Trarão relato na próxima reunião. 

 O MRE informou que convenceram os peruanos a retornarem ao país de origem, porém 
os estrangeiros que estão na cidade de Assis Brasil, algo em torno de 320 estrangeiros, 
na maioria haitianos, não aceitam sair da cidade, que é a entrada desses povos no Brasil. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações. 
 
Advocacia Geral da união (AGU) 

 Sem considerações  
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações  
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que terão reunião hoje com os governadores da Região Sudeste e Centro-
Oeste. 

 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que mandará via whatsapp. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 
O Subchefe de Articulação de Monitoramento, Heitor Abreu, encerrou a reunião às 10h47m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 

 Casa Civil verificará como fica a situação dos uruguaios à luz da edição da Portaria 204, 
que estabelece restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, 
de qualquer nacionalidade, por via terrestre, conforme recomendação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 
 

 Casa Civil agendará reunião para tratar da questão dos recursos para Embratur para 
execução das ações necessárias no projeto de disponibilização de vagas em hotéis para 
profissionais da saúde.  
 

 O Ministério da Saúde enviará os contatos de 3 pontos focais do MS ao Ministério da 
Economia e ao MCTIC para tratar dos seguintes assuntos:  
- esterilização de máscaras a pedido do Presidente do Fundacentro – envio ao ME; 
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- tratar da edição de Decreto previsto na Lei 13.993 – envio ao ME;  

- esterilização de máscaras – envio ao MCTIC.     

 O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos   trará relato na próxima reunião 
do Comitê sobre possível auxílio emergencial para a Prefeitura de Assis Brasil, em 
virtude do alto quantitativo de estrangeiros alojados em Assis Brasil, oriundos do Peru.    
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32ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 04/05/2020 
Horário: 10h07m às 10h43m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto Thiago Meirelles, iniciou a reunião às 10h07m. 

 Solicitou, após a palavra da Subchefe Adjunta de Articulação e Monitoramento (SAM), 
os pronunciamentos dos representantes dos órgãos presentes na Reunião. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Articulação e Monitoramento, Fabiana Rodopoulos, requereu ao 
Ministério da Saúde, as informações sobre a Assinatura do Contrato e a Nota de 
Orientação, ambos relacionados ao Hospital de Campanha de Águas Lindas (GO).  
  

Ministério da Saúde (MS) 

 Sobre a assinatura do contrato, haverá reunião hoje às 10h00m com o MInfra e a 
empresa, para ajustar as ponderações do Advogado desta. 

 Sobre a Nota de Orientação dos Hospitais de Campanha, está para assinatura do 
Ministro.  

 Sobre as demandas para o ME relacionada à esterilização de máscaras a pedido do 
Presidente do Fundacentro e sobre a edição do Decreto previsto na Lei nº 13.993 estas 
foram devidamente enviadas e confirmadas pelo ME nesta reunião. 

 Restou pendente, o enviou sobre a esterilização de máscaras ao MCTIC. Estão 
viabilizando uma reunião para tratar desse tema.  

 Foram enviados EPIs à Região Norte/Nordeste. 

 Programa Brasil Conta Comigo, foram enviados mais 267 profissionais. 
  

Ministério das Relações exteriores (MRE) 

 Chegarão hoje dois voos, um da Nova Zelândia e outro de Londres, este com 
aproximadamente 340 passageiros. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Acordaram, juntamente com o MS, a produção de Cloroquina em laboratório. 

 Hospital de Campanha opera no Guarujá/SP. São 70 leitos sendo 20 de UTI. 

 Informou que 3 novos fabricantes podem fornecer respiradores ao MS. 

 Uma pesquisa junto a Universidade Federal do Paraná pode ser aprovada em 15 dias e 
poderão ajudar a Prefeitos e outros. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Estava presente, mas devido a problemas técnicos, não houve pronunciamento. 
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Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Quinta-feira (30.04) foi assinado o crédito extraordinário de 5 bilhões para o MTur. 

 Sobre o ProFut, o assunto está sendo monitorado, no momento a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita federal do Brasil (RFB) estão discutindo o assunto 
com o Ministro. 
 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) 

 Estão em reunião com o MS, para esterilização de máscaras, estão levantando os 
laboratórios para encaminhar as máscaras. Já tem um em Belo Horizonte (MG) mas 
estão a procura de outros locais, para não ficar tudo em BH. 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Agradeceu o anuncio do Plano de Contingência para Idosos. 

 O Plano de Contingência para moradores de rua, tem reunião com MC/PÁTRIA/MMFDH 
para divulgar dia 11.05. 

 População Isolada (ribeirinhos) há proibição de locomoção em alguns municípios do 
Norte. O Pátria Voluntária esta trabalhando para levar Cestas de Alimentos para esses 
povos isolados. 

 Na sequência trabalharão para anunciar os Planos de Contingência dos Vulneráveis e 
das Pessoas com Deficiências. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Agradeceu pelo crédito extraordinário de R$ 5 bilhões. 

 A Fabiana (SAM) disse que marcará reunião para tratar da descentralização de recursos 
do MS para o MTur, no âmbito de Secretário-Executivos.  

 
Secretaria Geral da Presidência da República (SG) 

 Sem considerações  
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações  
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações. 
 
Advocacia Geral da união (AGU) 
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 Participou de reunião com o Ministério Público do Trabalho (MPT) para explicar o 
funcionamento do CCOp. 

 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Agradeceu esforço da Casa Civil referente ao ProFut, pediu atenção ao PL do Deputado 
Arthur Oliveira Maia, que poderá causar Veto Presidencial. 

 Lançaram R$ 1,8 milhão pelo SOAS. 

 Distribuição para as Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI. 

 Abrigamento para população de rua. 
 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Saiu ontem (03.05) o 1º voo das Lojas Americanas. Estão já em Amsterdã esperando 
para decolar pois o Governo Chinês ainda não tinha autorizado. 

 Assinaram contrato ontem (03.05) com a LATAM, que foi o menor custo de frete, para 
os demais voos que realizarão para trazer ao país 240 milhões de EPIs. 

 O MRE alertou para que se eleve o caso do Governo Chinês para Ministros. Entende o 
MRE que está havendo má vontade do Governo Chinês para liberação de EPIs e 
autorizações para aeronaves decolarem.  

 O MInfra propôs levar a situação ao Ministro Tarcísio, o que foi aceita pelo MRE.  

 O SE/CC, Thiago Meirelles, pediu que mantenha este Comitê informado sobre a 
situação. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Sem considerações. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto Thiago Meirelles, informou a todos que há 
encaminhamentos desde o dia 16.04 que ainda não foram finalizados, pediu a todos, 
que através do CCOp colaborem para que possamos concluir esses encaminhamentos 
pendentes. 

 Feito isso, encerrou a 32ª Reunião deste Comitê de Crise às 10h43m 
 

 Encaminhamentos 
 

 Casa Civil agendará reunião para tratar da questão dos Hotéis para profissionais da 
saúde no âmbito de Secretários-Executivos com os MS/ME/MTur/CC.  
 

 O Ministério da Saúde enviará os contatos de 3 pontos focais do MS ao MCTIC para 
tratar do seguinte assunto:  
- esterilização de máscaras – envio ao MCTIC.     

 O Ministério da Saúde atualizará sobre a assinatura do Hospital de Campanha de Águas 
Lindas (GO). 
 

 O Ministério da Saúde atualizará sobre os critérios da Nota de Orientação dos Hospitais 
de Campanha. 
 

 O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, informará sobre o 
levantamento de laboratórios para recuperação de máscaras.     
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33ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 05/05/2020 
Horário: 10h04m às 10h42m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto Thiago Meirelles, iniciou a reunião às 10h04m. 

 Informou que a partir de hoje, a reunião será transmitida na Sala do CCOp no 2º andar 
do Palácio do Planalto e em seguida passou aos pronunciamentos dos representantes 
dos órgãos presentes na Reunião. 
 

Ministério da Saúde (MS) – Mariana Schneider  

 Sobre a assinatura do contrato, haverá reunião hoje às 10h00m com o MInfra e a 
empresa, para ajustar as ponderações do Advogado desta. 

 Elaboraram Ofício que será encaminhado ao Governador de Goiás sobre as 
responsabilidades deste em relação aos Recursos Humanos, Equipamentos e Insumos 
do Hospital de Campanha de Águas Lindas (GO). 

 Sobre a Nota de Orientação Técnica dos Hospitais de Campanha, está pronta, só 
aguardando reunião com o Secretário-Executivo.  

 Informou que foram enviados ao MVTIC os pontos focais para a questão da esterilização 
de máscaras. 

 Chamarão reunião para tratar da questão dos Hotéis com o MInfra. 

 Recebe amanhã carga de EPIs da doação da VALE. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 546 ventiladores reparados. 

 2200 para reparar. 

 Informou que está em conversa com a ANVISA e o MS para participarem do processo de 
testes de equipamentos. 

 Heitor (SAM) informou que realizou reunião com o MD sobre as industrias do Sistema 
S.  

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informou que o Ministro assinou o crédito extraordinário do MTur. 

 Informou que o crédito extraordinário do MRE foi assinado pelo Ministro ontem e 
seguiu para o sistema da CC. 

 Informou por fim, que o crédito extraordinário do MJSP saiu da SOF e está pendente na 
PGFN.  

 
Ministério das Relações exteriores (MRE) 

 Informou que hoje chega voo de Istambul para Guarulhos com aproximadamente 110 
repatriados. 

 Perguntou sobre o crédito extraordinário deles no ME. 

 ME disse que viria e informaria. 
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 Heitor (SAM) perguntou se tinham novidade sobre o voo que está em Amsterdã (HOL) 
esperando autorização para seguir para a China. 

 MRE informou que devido a um feriado prolongado na China não tiveram novidade, mas 
que podem ter amanhã e repassam na reunião das 10h. 

 
  
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) 

 Sobre a esterilização de máscaras, informa que realizaram um grande levantamento de 
empresas, que encontraram uma solução com ultravioleta e até o final do dia passariam 
as informações ao MS. 

 Confirmou o recebimento do ponto focal encaminhado pelo MS. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que 600 municípios se cadastraram na rede SUAS, o MC abrirá conta no banco 
do Brasil hoje para repassar os recursos aos municípios. 

 Pagam a 2ª parcela junto à CEF do auxílio emergencial de R$ 600,00 essa semana. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Reunião hoje à tarde sobre o auxílio emergencial e benefícios ordinários com o MC. 

 Sobre o encaminhamento da possibilidade de ajuda ao município de Assis Brasil (AC), 
informou que eles têm direito aos R$ 400,00 per capita, que é usado para os 
venezuelanos e que falará com o prefeito de Assis Brasil para auxiliá-lo nessa questão. 

 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Reunião amanhã no CCOp para tratar de demandas da população que não estão sendo 
resolvidas. 

 
Advocacia Geral da união (AGU) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Começam a campanha de vacinação da H1N1. 

 Estão resolvendo o encaminhamento dos frigoríficos.  
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Agradeceu pelo crédito extraordinário de R$ 5 bilhões. 

 A SAG questionou se a Embratur disponibilizaria um crédito já existente de R$ 140 
milhões para os Hotéis.  

 O MTur disse que questionaram a Embratur sobre isso e que a resposta foi negativa. 

 Pediu para informar qual o horário que a reunião com o MS se realizará. 

 O Heitor (SAM) disse assim que souber, informará o Sr. Higino do horário.   
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Ministério da Educação (MEC) 

 Informou que avançaram na graduação de profissionais da saúde e que 
aproximadamente 1050 médicos já estão atendendo os chamados do MS. 

 Informou também que o site http://portal.mec.gov.br/coronavirus/ está sendo 
atualizado diariamente. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Amanhã será realizada a 4ª entrega de EPIs do MS ao MJSP e serão distribuídas ao 
Governo do Pará para serem utilizados pela Secretaria de Segurança Pública. 

 Informa que o crédito extraordinário encaminhado ao ME ainda não foi liberado. 

 O ME informou que o crédito extraordinário já saiu da SOF e está pendente na PGFN. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações. 
 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou que o voo de Amsterdã ainda não saiu da Holanda para China e que hoje sairia 
o 2º voo da Lojas Americanas para a mesma rota. 

 MRE informou que devido a um feriado prolongado na China não tiveram novidade, mas 
que podem ter amanhã e repassam na reunião das 10h. 

 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações  
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC/PR) 

 Sobre o crédito extraordinário do MTur, pediu que encaminhem Nota Técnica de como 
e em quais as políticas públicas os recursos serão utilizados.  

  
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Yuri Ribeiro informou que teve reunião com a Confederação Nacional das Indústrias do 
Sistema S, e trabalham em 11 ações, sendo 03 de destaques: 

 1 - Formação de Rede para respiradores. 

  2 – Apoio para produção nacional de respiradores para próxima semana com 
possibilidade de produção de 05 mil respiradores. 

 3 – Produção e Distribuição de EPIs. 

 Deborah Arôxa informou que realizou reuniões com os Estados e as tratativas serão 
encaminhadas ao CCOp. 

 Farão mala direita das implementações para os Estados.  
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto Thiago Meirelles, encerrou a 33ª Reunião deste Comitê 
de Crise às 10h42m 
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 Encaminhamentos 
 

 Casa Civil agendará reunião para tratar da questão dos Hotéis para profissionais da 
saúde no âmbito de Secretários-Executivos com os MS/ME/MTur/CC.  
 

 O Ministério da Saúde atualizará sobre a assinatura do Hospital de Campanha de Águas 
Lindas (GO). 
 

 O Ministério da Saúde atualizará sobre os critérios da Nota de Orientação Técnicas dos 
Hospitais de Campanha. 
 

 O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, informará sobre o 
levantamento de laboratórios para recuperação de máscaras.     
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34ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 06/05/2020 
Horário: 10h08m às 10h45m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Sergio Pereira, iniciou a reunião às 10h08m. 

 Em seguida passou a palavra à Subchefe Adjunta de Articulação e Monitoramento, 
Fabiana Rodopoulos e em seguida aos pronunciamentos dos representantes dos órgãos 
presentes na Reunião. 
 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Articulação e Monitoramento, Fabiana Rodopoulos, informou 
sobre duas Portarias de criação de Grupos de Trabalho (GT) socializadas aos Ministérios 
para aprovação. 
 

Ministério da Saúde (MS)   

 Sobre a assinatura do contrato do hospital de Campanha, tiveram longa reunião ontem 
com a empresa e foram saneadas as divergências. Contrato deverá ser assinado em 
breve. 

 Não tem objeção quanto à criação dos GTs, requereu que façam parte do GT dos 
Brasileiros no exterior. 

 Mandaram uma equipe técnica para ajudar o Estado do Amazonas. 

 Chegou 1 milhão de aventais da China objeto de doação. 

 Sobre o representante para a Governança, indicará formalmente, mas o nomeado 
participará da reunião de hoje. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Portaria 204 – Há entendimento político-diplomático com o Uruguai para essa exceção 
que foi desconsiderada na reedição da Portaria. Justifica-se porque existem cidades de 
fronteiras gêmeas e outras não. 

 A SAG providenciará redação para alterar a Portaria incluindo essa exceção. 
  

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) 

 Sobre a esterilização de máscaras, continuam avaliando diversas soluções como s 
ultravioleta e outras alternativas que se mostram avançadas. 

 Sobre a UFPB têm realizado diversas reuniões semanais e os recursos estão sendo 
discutidos com o Ministro. 

 Fecharam 02 parcerias técnicas com universidades de Brasília e Paraná. 

 Querem participar do GT de T.I e Comunicações 
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Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Demandaram semana passada ao MS, via Ofício ao Secretário-Executivo, o pedido de 
1500 máscaras para o pessoal da ANP, eles fazem fiscalização presencial e não têm 
máscaras suficientes. 

 O MS confirmou o recebimento da demanda e dará prosseguimento, avisando de 
qualquer novidade através do representante no CCOp. 

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações 
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações 
 
Advocacia-Geral da União (AGU)  

 Sem considerações 
 
Secretária-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Problemas técnicos no áudio 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Reunião amanhã às 10h para tratar o público que será alcançado no Plano de 
Contingência de Pessoas Isoladas. 

 Sobre o caso da Cidade de Assis Brasil (AC), entrou em contato com o Prefeito e repassou 
todas as informações para que este requeira os auxílios disponibilizados pelo Governo 
Federal.    

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Algumas demandas do Governo de Rondônia: 

 1 – 30 ventiladores adquiridos da MAGNAMED estão com imbróglio no MS. 

 2 – Pedido de 250 leitos hospitalares, sendo 50 para UTIs. 

 3 – Pedido de médicos que não estão com diplomas validados no Brasil 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Problemas técnicos no áudio. 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 1º Voo de doação das Lojas Americanas vindo da China, chegará hoje às 20h00m em 
Guarulhos/SP trazendo 4.4 milhões de EPIs. 

  O 2º sairá em breve de Xangai. 

 O 3º voo, esse contratado, está pendente de autorização da China. 
 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Registrou recebimento de uma demanda que não pertence a ANATEL, e repassam ao 
MCTIC. Trata-se de demanda de Campina Grande/PB sobre apoio técnico para o ensino 
básico da Rede Conectada.  

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações  
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Crédito extraordinário de R$ 5 bilhões chegou na CC e pede atenção para aprovação 
para, se possível, até sexta-feira, para anunciarem no Dia Internacional do Turismo, que 
será exatamente na sexta-feira (08.05). 

 A SAG disse que analisará o crédito. 

 Reunião amanhã às 14h00m para tratar dos Hotéis para profissionais da saúde. 
   
Ministério da Educação (MEC) 

 Relatou que contam com 40 Hospitais Universitários com 1669 leitos disponíveis. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Concordam com a criação dos 02 GTs. 

 Querem participar da questão da Portaria 204 (caso dos uruguaios). 

 Monitoram o lockdown no Maranhão sem maiores problemas relatados até o momento. 

 Receberam o lote de EPIs e informou que serão distribuídos aos Governos estaduais 
para serem utilizados pela Secretaria de Segurança Pública. 

 Agradeceu o ME por separar um lote da doação de EPIs da empresa Samsung.  
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Articulação e Monitoramento, Fabiana Rodopoulos, informou a 
APROVAÇÃO das duas Portarias para criação dos Grupos de Trabalho (GT) socializadas 
aos Ministérios. 

 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Sergio Pereira, encerrou a 34ª Reunião deste Comitê de Crise às 
10h45m 
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 Encaminhamentos 
 

 Casa Civil SAG analisará a Portaria 204 (exceção de restrição aos uruguaios).  
 

 Casa Civil SAG analisará os pedidos de créditos extraordinários que chegaram, vindos 
do: MRE, MTur e MJSP.  
 

 Casa Civil SAM - aprovada as 02 Portarias para criação dos Grupos de Trabalho, com os 
ajustes solicitados pelo MS para fazer parte do GT (brasileiros no exterior) e pelo MCTIC 
(T.I e Comunicações). 
 

 O Ministério da Saúde responderá a demanda do MME sobre as máscaras para o 
pessoal da ANP. 
 

 O Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações responderá a 
demanda da ANATEL recebida da Cidade de Campina Grande/PB sobre apoio técnico 
para o ensino básico da Rede Conectada. 
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35ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 07/05/2020 
Horário: 10h10m às 11h10m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participante: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta Executiva da SAM, Fabiana Rodopoulos, iniciou a reunião às 
10h11m.  

 Informou que foi publicada a MP 962 – abertura de crédito extraordinário para o MCTIC 
e o MME.  

 Destacou, também, a MP com a abertura de crédito extraordinário para o Ministério do 
Turismo será publicada amanhã e o PLN de crédito suplementar para o Ministério da 
Justiça e está em análise na Secretaria Geral da Presidência da República.  

 Pede confirmação do Ministério da Saúde sobre a assinatura de contrato do Hospital de 
Campanha de Águas Lindas de Goiás. 

 Solicitou ao Ministério da Saúde que atualize informações sobre a demanda da ANP para 
fornecimento de máscaras para os técnicos daquela agência. 

 Pediu que o MCTIC responda a demanda da ANATEL recebida da Cidade de Campina 
Grande/PB sobre apoio técnico para o ensino básico da Rede Conectada. 

 Acerca da Portaria Interministerial MJSP, MInfra, MS 204, de 30 de abril de 2020, que 
trata do tema restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, de 
qualquer nacionalidade, por via terrestre, a SAG já encaminhou minuta para o MJSP e 
MRE. 

 Subchefe Heitor solicitou ao MRE informações sobre a tripulação de brasileiros que 
estão na Índia. 

 O Subchefe pergunta ao MRE, ainda, se existe atualização sobre o voo decolou do Brasil 
rumo à China, mas que estava parado em Amsterdam aguardando autorização para 
pouso na China. 

 O Subchefe pergunta se há possibilidade de realizar escalas dos voos em outra cidade 
europeia além de Amsterdam.  

 Fabiana Informou que haverá, hoje, duas reuniões, a saber: 
o 14 hs – MS, MTur e ME discutiram o tema sobre utilização da rede hoteleira 

para hospedagem de profissionais de saúde. 
o 17 hs – Divulgação do plano de contingência para populações de rua. 

 Fabiana informou que a SAJ entende ser improcedente a solicitação referente à Portaria 
204. Está em elaboração uma NT da SAJ sobre esse assunto. 

 
 
 
 

Ministério da Saúde (MS)   

 Confirmou a assinatura do contrato referente ao Hospital de Campanha de Águas 
Lindas. 
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 Expedirá hoje, 07/05, o ofício ao Governo do Estado de Goiás acerca da transferência 
do HCamp para operação pelo Estado. 

 Salientou que o MS atenderá parte da demanda da ANP com o fornecimento de 500 
máscaras N95 e 1000 máscaras com camada tripla. 

 Foram habilitados, no dia 06/05, 592 novos leitos de UTI, totalizando 3236 leitos 
habilitados. 

 Serão enviados hoje, 07/05, EPIs para os estados de Alagoas, Pará, Rio Grande do Norte, 
Roraima e para o Distrito Federal.  

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Solicita que a SAM coordene o registro do pedido de atendimento de aplicação de testes 
para os servidores da segurança pública e sistema penitenciário (Quantidade de agentes 
já foram testados. Articulação entre SAM, MJSP e MS.   

 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Estão prontos para colaborar com o tema relacionado à Portaria 204 (Fronteiras). 

 Agradece a publicação da MP 962. 

 Em resposta ao Subchefe Heitor, informou que a embaixada na índia está 
acompanhando a situação da tripulação brasileira localizada naquele país, mas que não 
há nenhuma atualização sobre o caso (não estão em situação emergencial). 

 Acerca do voo que estava parado em Amsterdam, o MRE informou que a autoridade 
chinesa não havia autorizado o pouso. A aeronave retornou ao Brasil. 

 
 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Em complementação à resposta fornecida pelo MRE, o MINFRA confirmou que o avião 
retornou ao Brasil e não foi possível pousar na China. Destacou, no entanto, que outra 
aeronave da LATAM decolou ontem, 07/05, rumo à China (já se encontra em Amsterdam 
aguardando autorização do governo chinês).  

 Ontem, 07/05, ocorreu o pouso em Guarulhos/SP da 1ª aeronave vinda da China com 
4.4 milhões de EPIs. 

 Nos dias 10 e 13 de maio sairão mais 2 voos que trarão 7 milhões de máscaras em cada 
voo. 

 Já encaminhou à Casa Civil o planejamento do transporte de EPIs.  

 Em resposta ao questionamento feiro pelo Subchefe Heitor, o MInfra informa que as 
escalas dos voos também podem ser realizadas em Frankfurt.  

 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações. 
 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Confirmou o acordo com o MS para o fornecimento de máscaras para a ANP. 

 Destacou que ontem, 07/05, um comboio transportando combustível nuclear saiu do 
Rio de Janeiro com destino à Argentina.  
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Ministério da Cidadania (MC) 

 Já estão consolidando os dados dos pedidos feitos pelos municípios para atendimento 
de populações de rua (EPIs, alimentação e abrigamento). O total de recursos para essa 
ação é de R$ 1 bilhão, podendo chegar até R$ 2 bilhões. 

 O MC está em contato com o MJSP para celebração de acordo de cooperação técnica 
para atendimento, com auxílio emergencial, dos presidiários incluídos na base do DEPEN 
(apenas aqueles que estão em regime semiaberto e aberto) 

 Solicitou, ao MJSP, a relação dos brasileiros que saíram do Brasil, mas cujo registro de 
retorno é inexistente. 

 Informou que existe uma grande quantidade de ações judiciais cujo objeto é o 
pagamento de auxilio emergencial para pessoas que foram consideradas inelegíveis.   

 Está sendo processado hoje, 07/05, um lote com 7 milhões de solicitações de auxílio 
emergencial.  

 

Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações 
  

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) 

 Buscará informações, no CCOP, sobre a questão de Campina Grande. 

 A ECT - Correios está lançando hoje, 07/05, um pacote de serviços para atendimento de 
micro e pequenas empresas  
 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informa que foi concluída a NT sobre frigoríficos envolvendo MAPA, ME e MS. 
 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Informou que pleito referente à MP 944 acolherá o pleito do MAPA, via emenda, para 
inclusão do financiamento da folha de pagamento dos empreendedores rurais. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Senai já recuperou 585 respiradores que estavam danificados. Já foram recolhidos, pelo 
MD, 2.300 respiradores que necessitam de manutenção. 

 Acerca da produção de respiradores, o MD informa que os fabricantes nacionais de 
respiradores dependem da importação da válvula de fluxo e do sensor de pressão, 
oriundos da China ou Suíça, para término da manufatura dos produtos. Dessa forma, os 
fabricantes pedem apoio para o transporte de válvulas de fluxo e sensores de pressão 
fabricados na China (atendimento de transporte de carga). 

 O MD tem realizado descontaminação, por solicitação, de aeroportos, rodoviárias, 
unidades de saúde dentre outras.  

 O município de São Gabriel da Cachoeira – AM foi atendido, ontem, com transporte de 
cestas básicas (logística de transporte). 

 Sugere levantar a demanda de respiradores pelas unidades de saúde no brasil. Caso 
verifique-se que a demanda está atendida, o MD sugere avaliar a autorização de 
exportação dos equipamentos fabricados no país. 
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Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informa que os Estados reportam um grande déficit de respiradores nas capitais e nos 
municípios com mais de 200 mil habitantes 

 A SEGOV informa que recebeu reclamações acerca da forma e critérios de distribuição 
respiradores. 

 Acredita que é temerário tratar, nesse momento, da possibilidade de exportação de 
respiradores fabricados no brasil 

 Alguns governadores pedem a priorização na produção/importação de respiradores  

 Solicita auxílio da SAM para discutir as informações divergentes repassadas a Estados e 
Municípios pelos fabricantes nacionais de equipamentos médicos. 

 Esclarecer os critérios de distribuição de equipamentos e insumos médicos 

 Fará contato com os municípios para verificar a demanda dessas unidades federativas 
por equipamentos e insumos médicos. 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações. 
 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informa que lançará hoje o plano de contingência para atendimento de populações de 
rua. 

 Destaca que é importante melhorar a divulgação das ações realizadas, a exemplo 
daqueles direcionadas ao atendimento das populações indígenas. 

 Está realizando o mapeamento das populações ribeirinhas que necessitam de auxílio 

 Implementará, na próxima semana, um programa para entrega de alimentos para 
populações isoladas na região norte. 

 
Advocacia-Geral da União (AGU)  

 Sem considerações. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Agradece o empenho da Casa Civil na concessão do Crédito extraordinário de R$ 5 
bilhões para o Fungetur.  

 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações.  
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Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Informa a aprovação no Congresso da PEC do Orçamento de Guerra, com promulgação 
prevista para 15h. 

 O BACEN foi autorizado a comprar títulos públicos federais e títulos privados  
 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Ministério da Saúde e Ministério da Justiça e Segurança Pública – encaminhar as ações 
necessárias (mensuração de quantitativo) acerca dos testes para os agentes de 
segurança pública;  

 

 Advocacia-Geral da União, Ministério da Saúde, Secretaria de Governo e Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, Ministério da Economia, Controladoria-Geral da União e 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – Tratar a demanda dos 
Estados e município acerca da disponibilização e fabricação de respiradores. Para tanto, 
quatro ações devem ser executadas: 1) levantamento das demandas por esses 
equipamentos; 2) avaliar e dimensionar da cadeia produtiva envolvida nesse tema; 3) 
logística – verificar quais são os gargalos logísticos e quais são os suprimentos mais 
importantes, para esses equipamentos, que precisam ser importados. 4) definição dos 
critérios de transparência e governança.   

 

 Ministério da Economia e Ministério da Saúde e Subchefia de Articulação e 
Monitoramento – realizar reunião para tratar de quatro soluções de Tecnologia da 
Informação que possivelmente são úteis para o Ministério da Saúde. Essa reunião pode 
ocorrer no âmbito do GT de TI. 
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36ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 08/05/2020 
Horário: 10:10 às 10:35h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Executiva Adjunta de Articulação de Monitoramento, Fabiana Rodopoulos, 
informou que foi publicada na edição de hoje Medida Provisória que abre crédito 
extraordinário, no valor de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), em favor de 
Operações Oficiais de Crédito ao setor do Turismo.  

 A MP enseja a concessão de financiamento ao setor, por intermédio do Fundo Geral de 
Turismo (FUNGETUR), para mitigar os impactos econômicos causados pela situação de 
emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Coronavírus. 

 Ela informou também da edição de Decreto que incorporou as seguintes atividades 
como de caráter essencial e indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade: produção, transporte e distribuição de gás natural; indústrias químicas 
e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e 
bebidas; atividades de construção civil, obedecidas as determinações do Ministério da 
Saúde; e atividades industriais, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde.           

 Solicitou retorno dos respectivos ministérios a respeito dos encaminhamentos da 35ª 
reunião e também requereu do MJSP posicionamento com relação ao material enviado 
pela SAG e SAJ sobre a Portaria 204, que dispõe sobre a restrição excepcional e 
temporária de entrada no País de estrangeiros, por via terrestre, conforme 
recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. 

 Por fim, também solicitou informações a respeito do envio de ofício para o Estado de 
Goiás referente a hospitais de campanha.       
  

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que o Ministério da Infraestrutura receberá o Hospital de Campanha no 
estado de Goiás e adotará as providências para funcionamento da unidade. 

 Relatou que o ofício ao estado de Goiás foi enviado ontem. 

 No tocante à mensuração de quantitativos acerca dos testes para agentes de segurança 
pública, solicitou contato no MJSP para discutir o assunto. 

 Salientou que ontem foram habilitados 116 leitos de UTIs.  

 O Secretário Executivo-Adjunto da Casa Civil, Thiago Meirelles, solicitou que o MS 
detalhe o prazo para a entrada em funcionamento do Hospital de Campanha em Goiás.    
 

Ministério das Relações exteriores (MRE) 

 Sem considerações. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 
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 Sem considerações. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Thiago Meirelles solicitou atualização a respeito da questão do ProFut.  

 Miguel Ragone informou que o assunto está sendo discutido com o Ministro. 
 
Secretaria Geral (SG) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que ainda não havia recebido nada a respeito da Portaria 204.  

 Rodrigo Rodrigues da SAG relatou que havia se comunicado como o Chefe de Gabinete 
do Ministro, que já está ciente do ofício e que se encarregaria de encaminhá-los às 
unidades competentes. 

 O Secretário Executivo Adjunto Bonini informou que o MJSP já havia aceito o convite 
para participar de reunião para discutir os critérios para distribuição de ventiladores.     
  

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem apontamentos 
 
Anatel 

 Indagou com quem deveria se comunicar para tratar de questão sobre possíveis 
descontinuidades com relação ao Programa Jovem Aprendizes.  

 Thiago Meirelles sugeriu contato do Secretário Bruno Dalcolmo, do Ministério da 
Economia.      

 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou a respeito de reunião sobre auxílio emergencial para comunidades vulneráveis 
que está marcada para hoje, bem como a respeito de reunião sobre a Operação 
Acolhida, também hoje, às 15:00.  

 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informou a respeito de reunião sobre auxílio emergencial para comunidades vulneráveis 
que está marcada para hoje, bem como a respeito de reunião sobre a Operação 
Acolhida, também hoje, às 15:00.  
 

Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações. 
 
Banco Central 

 Sem considerações.    
 
Ministério de Infraestrutura (MINFRA) 

 Informou que está prevista saída de aeronave oriunda de Amsterdã que chegará em 
Guarulhos. 

 O vôo chegará com 15.000 caixas, seis milhões de máscaras no domingo.    
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Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou sobre reunião com Banco Mundial para discussão de empréstimo para 
enfrentamento da situação de pandemia. 

 Relatou que já havia sido processado o último lote a respeito do auxílio emergencial. 

 Salientou que estão realizando os devidos cálculos para o pleito de crédito 
extraordinário da pasta.   

 
Advocacia Geral da união (AGU) 

 Informou que está levantando os dados a respeito de ações judiciais sobre benefício, 
solicitados pelo Ministério da Cidadania. Ressaltou que existem diversas ações nos 
juizados especiais.     

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações. 
 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Solicitou informações ao MS sobre a flexibilização da matriz de risco. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O Ministério da Saúde detalhará o prazo para a entrada em funcionamento do Hospital 
de Campanha em Goiás. 

 O Ministério da Saúde enviará à SEGOV informações sobre a flexibilização da matriz de 
risco.         

 O Ministério da Economia e o Ministério da Cidadania darão retorno na próxima 
reunião a respeito da reunião realizada com o Banco Mundial. 
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37ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 11/05/2020 
Horário: 10:20 às 10:45h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil 

 O Secretário-executivo Adjunto da Casa Civil, Thiago Meirelles iniciou a reunião às 
10h20m devido a problemas técnicos na Sala 97 e passou a palavra aos Ministérios e 
Órgãos para as suas considerações. 
  

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que compararam mais 1.200 ventiladores chegando, agora, a um total de 
15.500. 

 Enviaram sábado ao estado do RJ, 90 respiradores, sendo 86 adultos e 04 pediátricos. 

 Informou a capacitação de mais 90 profissionais da saúde que serão enviados ao Estado 
do Maranhão.  
 

Ministério das Relações exteriores (MRE) 

 Informou que esta semana está prevista a chegada de 03 voos trazendo repatriados 
conforme abaixo. 
a) Dia 12.05.2020 – Costa Rica (aproximadamente 50 brasileiros) 
b) Dia 13.05.2020 – Roma e Milão 
c) Dia 15.05.2020 - México 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Aguarda a reunião de hoje às 18h00m sobre os respiradores para seguirem as 
estratégias. 

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informou que o comboio de brasileiros que levava combustível nuclear, cruzou a 
fronteira com a Argentina e realizados os testes de temperatura, nenhum caso de Covid-
19. Sendo assim, regressarão ainda essa semana ao Brasil. 
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Ministério da Cidadania (MC) 

 Até o fim do dia, devem fechar os lotes do mês de abril, repassarão para o Comitê de 
Crise. 

 Informou que 5 milhões de novas pessoas solicitaram o auxílio pelo aplicativo. 

 Estão com dúvida se já colocam um novo pedido de crédito extraordinário. 

 Estão fechando acordo com os Correios e a CEF para atendimentos às comunidades 
quilombolas e outras, que não conseguem receber os auxílios, nem se cadastrar pelo 
aplicativo disponível.  

 
Advocacia Geral da união (AGU) 

 Sem considerações, apenas apresentou o Sr. Rodrigo Roriz que poderá participar das 
próximas reuniões deste Comitê de Crise. 

 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Questionou sobre a criação do GT de comunicação estratégica. 

 Como sexta (15.05) é o Dia Internacional da Família, querem lançar o compilado 
(consolidação das propostas) dos Planos de Contingência para Comunidades Vulneráveis. 

 Informou que sobre os Povos de Comunidades Isoladas, seria bom que os Correios 
estivessem junto. 

 A SECOM informou que sobre a comunicação estratégica, já realizarão o mapeamento 
dos ocorridos e que ainda hoje devem apresentar respostas à imprensa nesse sentido. 

 SECOM e MMFDH acordaram que atualizarão os planos para repassar à imprensa, dados 
atuais.  

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
Sem apontamentos. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações  
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que o Governo de Pernambuco requisitou 100 respiradores, mas o Ministro 
da Saúde disse que não tem como suprir essa necessidade mas fará o possível para 
enviar alguns para Pernambuco. 

 A Prefeitura de Uruará (PA) requereu a suspenção do IBAMA na cidade. 

 O MMA atualizará os dados e encaminhará à SEGOV. 

 O Governo do Ceará informou que recebeu 200 dos 700 respiradores comprados da 
China, pode ser que precisem de auxílio na logística.  

 Sobre os Programas de Assistência, terão reunião com o MC sobre a questão. 
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Banco Central (BACEN) 

 Informou que estão preocupados com a falta de numerário nos bancos para pagamento 
dos auxílios. 

 Necessidade de articulação das atas e cronogramas de pagamentos de forma 
antecipada para que não haja falta de numerário nos bancos. 

 Demandou ao MC a comunicação antecipada porque a logística que envolve essa 
operação de numerários é complexa.   

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Aguarda posicionamento sobre a política dos hotéis. 

 O Secretário-Executivo da Casa Civil, Gal. Sérgio Pereira, informou que essa questão será 
levada ao Ministro Braga Netto para chegarem numa conclusão sobre essa questão. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Informou que fará uma reunião para tratar do Decreto que envolve a questão dos 
uruguaios. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações. 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O Ministério da Cidadania informará com antecedência o Banco Central (BACEN) sobre 
o cronograma de pagamento para que não haja falta de numerário nos bancos para 
pagamento dos auxílios emergenciais relacionados à Covid-19. 
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38ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 12/05/2020 
Horário: 10:03 às 10:31h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil 

 O Secretário-executivo Adjunto da Casa Civil, Thiago Meirelles iniciou a reunião às 
10h03m e passou a palavra aos Ministérios e Órgãos para as suas considerações. 
  

Ministério da Economia (ME) 

 Informou que o crédito extraordinário do MJSP foi assinado pelo Ministro. 
 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou que a rotina de voos para a China com parada em Amsterdã estão finalmente 
funcionando bem e já trouxeram até agora, 10 milhões de máscaras. 

 Deverão ter 03 voos por semana para a China. 
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que o SENAI recuperou mais 666 respiradores. 

 Encaminhará ao Heitor (CCOp), um quadro contendo os Estados que já receberam 
respiradores recuperados e que os que estão em recuperação, para atualizar a situação 
por Estado.  

 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Sem considerações 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações  
 
Banco do Brasil (BB) 

 Informou que o site do Pátria Voluntária já recebeu R$ 3,252 milhões em doações. 

 Reforçou que todos os Ministérios divulguem em seus sites, o link de doação ao 
Programa do Pátria Voluntária. 

 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 
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 Aguardando sobre o Plano de Contingência de Comunidades Locais Urbanas Vulneráveis 
para saber se farão o pronunciamento na Sexta-feira, Dia Internacional da Família, em 
evento a ser realizado com a possível presença do PR e da 1ª Dama. 

 A SAM está vendo sobre um Consolidado para apresentarem no possível evento de 
sexta. 

 Informou que o MDR estava com isso bem encaminhado. 

 Verificar com o MDR como está o recurso aos municípios. 

 Heitor (SAM) verificará no CCOp sobre o Programa Alimento da Agricultura Domiciliar 
em Belém (PA) e ligará para requerer mais informações ao MMFDH.  

 
Ministério das Relações exteriores (MRE) 

 Sem considerações. 
 
Banco Central (BACEN) 

 Sem considerações. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informou que sobre o que foi requerido pelo MMFDH, pediu para alinharem com o Sr. 
Alexandre Lucas no CCOp, sobre a Segurança Alimentar. Informou que 30 mil famílias 
foram auxiliadas pelo PROFESP entregues pelo MD. 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Informou que ontem (11.05) iniciou a Operação Verde Brasil 2, programa do Governo 
Federal para combater o desmatamento ilegal de incêndio na Amazônia. 

 A Operação é realizada após decretação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na 
Amazônia Legal. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações. 
 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que entregaram mais 423 leitos adultos e 35 pediátricos, total de 3810 leitos 
entregues. 

 Acontece hoje, visita técnica para recebimento, provisório ou definitivo, do Hospital de 
Campanha de Águas Lindas (GO). 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações. 
 
Advocacia Geral da união (AGU) 

 Sem considerações.  
  
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Questionou sobre o crédito extraordinário, o que foi respondido pelo ME que já foi 
assinado ontem pelo Ministro Paulo Guedes. 

 Questionou sobre a compra centralizada de EPI no ME. 
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Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM) 

 O Subchefe da SAM, Heitor Abreu, solicitou que todos divulguem a e-mail do CCOp para 
serem atendidos em suas demandas: comite.crisecovid19@presidencia.gov.br  

 Agradeceu pela reunião ocorrida ontem sobre os respiradores, oportunidade para que 
todos estejam na mesma página, e ainda, informou que será feita pelo menos 1 reunião 
semanal para tratar desse e de outros assuntos relacionados à EPI.  

 
Secretaria-Executiva da Casa Civil 

 O Secretário-executivo Adjunto da Casa Civil, Thiago Meirelles encerrou a reunião às 
10h31m. 

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O Ministério da Defesa encaminhará ao Heitor (CCOp), um quadro contendo os Estados 
que já receberam respiradores recuperados e que os que estão em recuperação, para 
atualizar a situação por Estado. 
 

 Deverão, Todos os Ministérios, divulgar em seus sites, o link do Banco do Brasil para 
doações ao Programa do Pátria Voluntária. 
 

 O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tentará fechar o anúncio 
Compilado de Propostas, para ser anunciado na próxima sexta-feira, Dia Internacional 
da Família. 
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39ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 13/05/2020 
Horário: 10:11h às 10:56h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil 

 O Secretário-executivo Adjunto da Casa Civil, Thiago Meirelles iniciou a reunião às 
10h11m e passou a palavra aos Ministérios e Órgãos para as suas considerações. 
  

Ministério da Saúde (MS) 

 Em visita técnica ontem (12.05) ao Hospital de Campanha de Águas Lindas (GO), 
diagnosticaram algumas inconsistências. Farão relatório hoje e encaminharão à 
empresa responsável para sanar essas inconsistências. 

 Adquiriram mais 6.9 milhões de testes, sendo 2.1 milhões de testes RT-PCR e 4.8 milhões 
de testes rápidos, somando, agora, um total de 83 milhões de EPIs distribuídos pelo 
Ministério. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Estão em contato com Sr. Paulo Alvim do MCTIC, na questão da desinfecção de locais 
como portos, aeroportos e demais lugares que se fizerem necessários. 

 Encaminhará quadro dos Estados ao CCOp para ter conhecimento sobre os respiradores 
recuperados e os que ainda estão sendo recuperados. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Acompanham a questão dos frigoríficos e qualquer novidade informará este Comitê. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que os beneficiados do auxílio emergência podem fazer a requisição até julho 
e em requerendo, terão direito às 03 parcelas do auxílio. 

 Entraram na fase de contestação dos recursos com a Justiça Estadual e Federal e estão 
preocupados. Esteve em reunião com Juízes e esses sugeriram uma campanha educativa 
à população para evitar filas nos bancos. 
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 Heitor encaminhará à ASCOM/SECOM para que providenciem uma campanha 
educacional sobre o auxílio emergencial, pedindo ao MC, uma Nota Técnica para mitigar 
essa questão. 

 O MC, através do Sr. Martin, fará a Nota Técnica e encaminhará ao CCOp (Heitor) 

 Sobre o encaminhamento do cronograma de pagamento requerido pelo BACEN, 
informou que está em contato com Sr. Adalberto e que enviará para ele esse 
cronograma.   

 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Que ontem tiveram uma reunião para tratar do auxílio emergencial à Comunidades 
Afastadas e que estão com dificuldade de receberem seus auxílios, nessa reunião, foi 
relatado o caso de duas cidades Marajoaras no Pará: Chaves (23.482 habitantes) e 
Muaná (37.977 habitantes) que não têm agências da CEF, lotéricas e internet. Foi 
relatado que existe uma agencia do BB e que essa agência poderia fazer um acordo com 
a CEF para que essa população pudesse sacar os auxílios, o que atenuaria a situação 
mais eficazmente. 

 Estão em contato com os Correios também para ajudarem a mitigar essa questão dos 
saques do auxílio emergencial. 

 Circularam aos Ministérios envolvidos com a situação das Famílias Vulneráveis um 
recorte de suas pastas para que convalidem e respondam até quinta-feira (14.05) para 
que as medidas adotadas pelo Governo Federal possam ser utilizadas num possível 
pronunciamento do MMFDH na sexta-feira (15.05) em comemoração ao Dia 
Internacional da Família. 

 O MC informou que realmente têm sofrido um pouco com essa questão, mas pontuou 
que são mais de 112 milhões de pessoas beneficiadas com o auxílio emergencial, o que 
representa quase metade da população brasileira. Farão um esforço para que essa 
situação dos povos afastados tenha uma solução.  

 O MC Informou, também, que, no momento da requisição do auxílio emergencial, o 
requerente pode indicar QUALQUER BANCO para receber o auxílio, podendo ser ele, 
público ou privado. Esse é um tema que deverá ser explorado quando da divulgação que 
o Heitor encaminhará à ASCOM/SECOM. 

 A SEGOV, pela Srª Deborah Arôxa, pediu ao MC que encaminhe o material que já 
possuem para publicação, e a SEGOV colocará em infográficos e divulgará nas redes 
sociais para maior informe à população. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informou que ontem (12.05) foi publicada a Portaria 201 que envolve a questão do 
ProFut e outros benefícios. 

 
Banco Central (BACEN) 

 Informou que estão alinhados com o Sr. Martin do MC. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Advocacia Geral da união (AGU) 

 Sem considerações relevantes.  
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Ministério do Turismo (MTur) 

 Aguardam o feedback sobre a utilização dos Hotéis para profissionais da saúde. Heitor 
(CCOp) informou que as 3 possíveis soluções serão entregues ao Ministro da Casa Civil 
para decisão entre os Ministérios envolvidos. 

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Continua em contato constante com os Estados e Municípios 

 Requereu informações ao MS sobre painéis de leitos. 

 O MS informou que no site do Ministério, na sessão específica de combate à Covid-19, 
todos esses dados podem ser visualizados e acompanhados. Segue o link para consulta: 
https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel_leitos.php 

 
 
Secretaria Geral (SG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Informou sobre os andamentos abaixo: 
a) MP 944 – Está com o Relator da MP no Congresso com o compromisso de acatar a 

emenda sugerida pela SAG; 
b) Portaria 204 – A Polícia federal analisou a proposta, entende que requer algum 

ajuste, elaborará a redação alternativa a ser submetida à CC e ao MRE; 
c) Crédito extraordinário do MJSP de R$ 408 milhões voltou do ME terça-feira (12.05) 

e está em análise para SAG/SAJ. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM) 

 O Subchefe da SAM, Heitor Abreu, informou que fará reunião semanalmente para tratar 
dos respiradores, e os Ministérios envolvidos receberão convite via e-mail para 
participarem. 

 Propôs ao MS auxílio para viabilizar nas compras de ventiladores, tendo em vista a 
complexidade de se adquirir esses aparelhos da China.   

 
Secretaria-Executiva da Casa Civil 

 O Secretário-executivo Adjunto da Casa Civil, Thiago Meirelles encerrou a reunião às 
10h56m. 
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 Encaminhamentos 
 

 A ASCOM e a SECOM providenciarão uma Campanha Educacional para o Ministério da 
Cidadania sobre o auxílio emergencial informando que outros bancos podem ser 
indicados para recebimento do auxílio, evitando-se, assim, as filas recorrentes, 
principalmente na CEF. 
 

 O Ministério da Cidadania, encaminhará à SEGOV, material para divulgação em redes 
sociais, nos Estados e Municípios. 
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40ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 14/05/2020 
Horário: 10:10h às 10:46h. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM) 

 O Subchefe da SAM, Heitor Abreu iniciou a reunião às 10h10m e passou a palavra aos 
Ministérios e Órgãos para as suas considerações. 
  

Ministério da Saúde (MS) 

 A visita técnica ao Hospital de Campanha de Águas Lindas (GO) deve ser concluída hoje, 
farão o relatório das inconsistências hoje e encaminharão à empresa responsável para 
saná-las. 

 Informou que na reunião de ontem (13.05) sobre a flexibilização da matriz de risco com 
a SEGOV não chegaram a fase conclusiva. 

 Sobre o Plano de Contingência, informou que o MS tem um que serve de base para os 
Estados, esse Plano se encontra no site do Ministério e conta com 3 níveis de alerta para 
assistências e vigilâncias. 

 O Heitor (SAM) pediu que, para a reunião sobre os respiradores da próxima semana, a 
ser agendada, o MS traga os critérios de distribuição desses respiradores para que 
possamos avançar com essa agenda. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 

 Heitor (SAM) pediu que o MRE envie para o CCOp um relatório de Importação e 
Exportação da China contendo os óbices e pontos de atenção.  

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Respiradores recolhidos para recuperação: 2770, desse montante, 753 já foram 
recuperados e devolvidos, e aproximadamente 2000 estão nas oficinas para reparo.  

 O MS pediu ao MD que socializasse o ponto focal no CCOp para que tivessem acesso a 
planilha que enviou par ao Heitor. 

 O Gal. Brito (MD) informou que estará hoje às 17h00m no MS, no departamento de 
logística, e pediu para o representante do MS ir até lá para articular essa questão. 

 Heitor requereu a SEGOV que articulasse o caso do RJ para facilitar a questão dos 
respiradores a serem recuperados para aquele Estado. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Estão tratando com a SG sobre as comunidades do RJ, terminando o relatório, 
encaminharam à SG. 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que começarão o depósito do Programa Bolsa Família na segunda-feira e 
estão atentos para que não coincida com o recebimento do auxílio emergencial. 

 Coordenam, também, para que não haja falta de numerário nas agências bancárias. 
 

Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que está mantido o evento de amanhã (15.05) às 11h00m, a presença da 1ª 
Dama está confirmada e a do PR estão articulando, assim também como com o Ministro 
da Saúde. 

 Já têm a Campanha contra a Violência Doméstica. 

 Já tem material compilado também, para o evento dos 500 dias de governo. 

 Informou que está articulando com o MD a entrega de 85 mil cestas básicas, 
CONAB/MMFDH. 

 Heitor prrporá uma reunião e avisará os Ministérios envolvidos. Até agora, MMFDH, 
SAM, MD (chefe de logística), MInfra e SEGOV. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Agradeceu o ME pelo crédito extraordinário da MP 966. 
 
Advocacia Geral da união (AGU) 

 Informou que têm reunião hoje (14.05) às 17h00m com o Ministério Público Federal, do 
Trabalho e outros, oportunidade em que poderão compartilhar com o Ministério 
Público ali representado, os feitos do Governo no combate à Covid-19.  

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Informou a publicação da Portaria nº 473 que prorrogou por mais 30 dias o prazo 
previsto no §1º do artigo 1º da portaria nº 343, de 17 de março de 2020. 

 Informou que a Rede Ebserh recebeu valores para serviços de suporte .  
 
Secretaria Geral (SG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou sobre a chegada de novos voos trazendo EPIs. 
 

Agência Nacional de Telecomunicação (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes 
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Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM) 

 O Subchefe da SAM, Heitor Abreu, encerrou a reunião às 10h46m. 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O Ministério da Cidadania fará um calendário de pagamento do auxílio emergencial e 
de comunidades isoladas com o BACEN. 
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41ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 15/05/2020 
Horário: 10h06m às 10h30m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, iniciou a reunião às 10h06m e passou 
a palavra aos Ministérios e Órgãos para as suas considerações. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que a empresa responsável pelo Hospital de Campanha de Águas Lindas (GO), 
tem até hoje para resolver as inconsistências apontadas pelo MS sobre a infraestrutura, 
segunda-feira (18.05) farão uma nova visita técnica. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Respiradores recolhidos para recuperação: 2916, desse montante, 800 já foram 
recuperados e devolvidos.  

 Fez um apontamento relativo à aprovação, por parte da ANVISA, sob os insumos para 
produção de respiradores por empresas Brasileiras. Disse que para trazer e fabricar aqui, 
há dificuldade, mas quando importam da China o produto pronto, não há barreiras. 
Pediu atenção especial nesse ponto para priorizar as empresas brasileiras por ser muito 
mais confiável do que depender da China para trazer os respiradores. 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Informou que o crédito extraordinário do MS, no valor de R$ 5,6 bi, está para a 
assinatura do Ministro. 

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que domingo (17.05) está previsto a chegada de um voo oriundo do México. 

 O 7º voo, vindo de Lisboa (POR) está previsto para segunda-feira (18.05) 

 Informou que encaminhará hoje, o relatório de importação e exportação da China para 
o Heitor Abreu (CCOp).  

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
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Advocacia Geral da União (AGU) 

 Informou alguns pontos da reunião realizada ontem (14.05) com membros da 
AGU/MPF/DPU/CNJ/SEGOV, onde os órgãos trarão as denúncias para tentarmos 
resolver antes de ajuizar ações. 

 A CEF/MPT/MPF estabeleceram um protocolo para a segurança dos empregados da CEF 
e também para evitar filas nos bancos. 

 Sobre a questão dos frigoríficos, também agirão para melhorar as contaminações dos 
funcionários para que possam funcionar.   

 
Banco do Brasil (BB) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Tem atualmente, na Rede Federal de Hospitais Universitários (Ebserh) conta com 44 
Hospitais Universitários, 418 leitos exclusos para tratamento da Covid-19. 

 897 contratações temporárias já foram realizadas. 

 Colocaram no mercado de trabalho, 3736 profissionais da saúde. 

 Informou a inauguração, hoje (15.05.2020), de 10 leitos de UTI no Hospital Universitário 
da Cidade de São Carlos/SP.   

 
Agência Nacional de Telecomunicação (ANATEL) 

 Informou que têm recebido reclamações sobre o tempo de espera no atendimento do 
Call Center (111) da CEF. 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sobre o caso trazido pela ANATEL, relatou que o CadÚnico deveria ter sido atualizado 
pelos CRAS. Estão finalizando uma minuta de Decreto para congelar o CadÚnico, pode 
ser isso que tem gerado o atraso no Call Center. 

 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Orientou a ANATEL para direcionar o atendimento e utilizarem a Plataforma Integrada 
de Ouvidoria e Acesso à Informação: Fala.BR. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Justificou o não comparecimento na reunião relacionada aos Hotéis para Profissionais 
da Saúde ocorrida ontem, mas informou que entrará em contato com o Heitor Abreu 
ainda hoje. 
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Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou sobre os 2 eventos que ocorrerão hoje no Palácio do Planalto, qual seja, às 
11h00m - Comemoração do Dia Internacional da Família com o lançamento do 
Programa de Combate à Violência Doméstica e às 17h00m – A Ministra Damares Alves 
falará sobre as iniciativas de enfrentamento ao Coronavírus para as pessoas vulneráveis. 

 
Secretaria Geral (SG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que continua no trabalho de articulação com os Estados e Municípios. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM) 

 O Subchefe da SAM, Heitor Abreu, pediu que o MD encaminhe ao CCOp os problemas 
que as empresas brasileiras estão enfrentando com a ANVISA para tentar mitigar esses 
problemas pelo CCOp. 

 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, informou que a partir da semana que 
vem, as Reuniões deste Comitê de Crise ocorrerão às segundas, quartas e sextas, sempre 
nos mesmos horários, ou seja, das 10h00m às 11h00m.   

 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos nesta reunião. 
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42ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 18/05/2020 
Horário: 10h10m às 11h12m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, iniciou a reunião às 10h10m e passou 
a palavra aos Ministérios e Órgãos para as suas considerações. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que está em fase de entrega 286 respiradores de indústria nacional. 

 Agendada para hoje (18.05) uma nova visita técnica ao Hospital de Campanha de Águas 
Lindas (GO) do MS/MInfra para verificar se a empresa responsável pela obra resolveu 
as inconsistências observadas pelos Ministérios. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que chegaram 150 brasileiros em um voo oriundo do México. 

 O 7º voo, vindo de Lisboa (POR) está previsto para sexta-feira (22.05) 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Fez novo apontamento relativo à falta de agilidade, por parte da ANVISA, sob os insumos 
para produção de respiradores por empresas Brasileiras.  

 02 empresas brasileiras pediram ajuda na importação de insumos para produção 
nacional de respiradores. 

 O MInfra concordou que estão chegando essas demandas, mas o problema está na 
relação, muitas vezes entre empresas privadas. 

 O MCTIC informou que visitaram algumas empresas na Cidade de Sorocaba/SP, e na 
reunião de hoje às 17h00m trarão esse assunto à tona. Acredita ser relevante uma 
reunião específica para ajudar essas empresas a importarem os insumos. 

 O MD também concorda com o chamamento dessa reunião, porém devem realizar 
antes, uma planilha de custos. 

 O Cel. Heitor (SAM) reforçou que tratará desse assunto na reunião das 17h00m, porém 
até o momento informa que legalmente, não podemos fazer o transporte. Uma das 
soluções seria colocar numa planilha a relação dos insumos, peso, quantidade para que 
possamos analisar melhor essa situação. 

 Pediu rol desses insumos e suas especificações para avaliarmos, quer o retrato e as 
situações, como por exemplo: se já foram comprados, pagos, por quem foi feito essa 
compra, se através de trading ou outra forma, etc. 

 O MCTIC pediu que o MD traga esse retrato para a reunião das 17h00m. 

 O MInfra informou que o que mais trava essa importação, são os custos de frete. 

 O MD se informará com as empresas, sobre os custos das cargas para compararem com 
os que a FAB opera. 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou que 4 aeronaves estão fazendo voos à China regularmente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Sobre a esterilização, estão tocando e farão os testes para colocar no mercado. 

 Estão aguardando relatórios das 02 faculdades de Campina Grande na Paraíba e 
enviarão ao CCOp para o Cel. Heitor. 

 O Cel. Heitor pediu para que o MCTIC traga os dados para a reunião das 17h00m dos 
respiradores, quais problemas enfrentam e seus gargalos para tentarmos mitigar essa 
questão. 

 O MCTIC tem planilhas de 11 empresas sendo 4 de respiradores, e apresentará na 
reunião das 17h00m. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Agradeceu os eventos realizados na sexta-feira (15.05) no Palácio do Planalto sobre o 
Dia Internacional da Família. 

 Pediu a criação de um Grupo de Trabalho para tratar a questão da População Vulnerável. 

 A SAG chamará uma reunião para tratar desse assunto devido a uma liminar que será 
julgada pelo plenário do STF essa semana, com o Ministro Edson Facchin, sobre 
demarcação de terras indígenas e a tendência, pelo que apuraram, é de dar 
conhecimento à liminar. 

 O MMFDH requereu que seja chamado para essa reunião. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
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Banco do Brasil (BB) 

 Problemas Técnicos, não participou da reunião. 
 
Advocacia Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Fechou os lotes de abril e repassou para SAM/SAG/SOF/SAF entre outros. 

 Começaram hoje o pagamento da 2ª parcela (P2) para os cadastrados no Bolsa Família. 

 Quarta-feira (20.05) começa o pagamento P2 para os demais através de depósito em 
conta corrente. 

 Encaminhará o Parecer de mérito sobre as comunidades isoladas, com a ajuda dos 
Correios. 

 O MMFDH também tem um plano em curso, juntamente com o Pátria Voluntária, pediu 
para chamarmos uma reunião para tratar dessa questão. 

 O MJSO também quer participar dessa reunião a ser agendada. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 O Sr. Julio Alexandre do SEAF/SEGOV, informou que têm tido reuniões semanais com 
Governadores e Prefeitos e trouxe algumas questões, quais sejam: 
a) Governo do Mato Grosso (MT) questionou sobre os leitos de UTI; 
b) Governo de Goiás (GO) questionou sobre a entrega do Hospital de Campanha de 

Águas Lindas; 
c) Governo do Paraná (PR) requisitou que o MS envie inseticida, pois entroncam em 

uma onda crescente de Dengue, pior que a Covid; 
d) Governo de Santa Catarina (SC) informa que houve uma mudança nos 

representantes da saúde; 
e) Governo do Ceará (CE) informou que o voo da China saiu ontem (17.05) e deve 

chegar hoje (18.05) em Fortaleza com 150 a 200 respiradores, compra essa, 
referente aos 700 respiradores adquiridos e não entregues pela China; 

 O MS requisitou que o governo do Paraná (PR) oficialize o pedido de inseticida para que 
possam dar o devido andamento; 

 O MS informou quanto ao questionamento do governo do Mato Grosso (MT) verificarão 
quantos respiradores foram enviados. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM) 

 O Subchefe da SAM, Heitor Abreu, informou que foi liberado o acesso ao novo módulo 
de Gestão de Projetos da Plataforma Governa (http://governa.presidencia.gov.br), que 
foi desenvolvido pela Casa Civil com o objetivo de ser o principal canal para envio de 
propostas de programas, projetos e empreendimentos a serem avaliados para compor 
o portfólio do Pró-Brasil. 

 Informou que o cronograma de treinamentos e os respectivos ministérios alocados em 
cada turma, será o seguinte: 
a) 18.05.2020 das 15h às 17h – MAPA, ME, MTur e BACEN 
b) 19.05.2020 das 10h às 12h – MCTIC, MInfra, MME, MDR e MMA 
c) 19.05.2020 das 15h às 17h – AGU, CGU, MD, MJSP e MRE 
d) 20.05.2020 das 10h às 12h – MS, MEC, MMFDH e MC. 
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 O MC pediu para que esse cronograma fosse repassou para o Grupo dos Secretários-
Executivos. 

 Heitor informou, ainda, os novos horários de funcionamento presencial do CCOp, que 
será das 09h às 17h. o principal motivo dessa redução de horário é devido à diminuição 
da carga presencial mantendo a qualidade do trabalho e as entregas. Lembrou também, 
que os membros poderão ser chamados a qualquer horário em casos de emergências. 

 Em função dessa redução da carga horária, abriu prazo até sexta-feira próxima (22.05) 
para que, em querendo, os ministérios apresentem possíveis trocas de seus membros e 
envie para a Chefe de Gabinete da Casa Civil para que publiquem as mudanças na 
semana que vem, caso assim se mostrar necessário. 

  Nada mais tendo a declarar, encerrou a reunião às 11h12m. 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O Ministério da Cidadania encaminhará à CC, o programa para cadastramento do 
auxílio emergencial pelos Correios aos Povos Isolados. 
 

 A SAG chamará reunião essa semana com AGU/CC/MJSP/MAPA/SGI para tratar sobre 
A demarcação de terras indígenas, que deverá ir a julgamento essa semana pelo STF 
(relator Min. Edson Facchin), essa reunião será dia 19.05.2020 às 10h00m e será 
realizada pelos Ministros. 
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43ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 20/05/2020 
Horário: 10h05m às 10h38m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, iniciou a reunião às 10h05m e passou 
a palavra aos Ministérios e Órgãos para as suas considerações. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que entregaram 304 respiradores até ontem (19.05.2020). 

 Informou também que são 6196 leitos habilitados sendo 1656 preparados para UTI. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que acertaram a repatriação de 15 dos 20 brasileiros que estão na Índia. Farão 
o trecho de Calcutá à Deli via terrestre e de Deli seguirão para o aeroporto de 
Guarulhos/SP, em 03 voos, com saídas previstas para os dias 25, 26 e 27 de maio. 

 Os 05 brasileiros restantes, decidiram, por conta própria, permanecerem na Índia, 
dando por encerrada a demanda deste caso.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que foram recolhidos 3068 de um total de 3600 respiradores esperados para 
recuperação, entregando 889 já recuperados, o que representa 28%. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Advocacia Geral da União (AGU) 

 Informou que o Ministro Luís Roberto Barroso (STF) incluiu na pauta de julgamento de 
hoje (20.05.2020) a MP 966 que dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos 
por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da Covid-19, e que a AGU 
deverá fazer sustentação oral, se for possível.  

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Agradeceu ao CCOp e ao Cel. Heitor pela ajuda na logística para entrega das cestas 
básicas para povos indígenas. 

 Agendará reunião com o MCTIC. 

 Sobre a comunicação estratégica, informou que está articulando com o Cel. Peregrino 
(ASCON/CC) para chamarem uma reunião com as ASCON’s dos Ministérios. 

 A Srª Roberta (ASCON/CC) informou que estão sendo realizadas várias ações 
estratégicas voltadas para a questão indígena, 

 Farão um plano de ação nessa questão e enviarão aos Ministérios.  
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Pediu atenção à aplicação de testes rápidos pois somente estão realizando em casos 
urgentes. Acredita que a demanda aumentará e devemos adotar um plano estratégico 
que envolva o MCTIC, MD e MS. Concentrar a distribuição para os Estados e Municípios. 

 O MCTIC informou que tem várias ações para contribuir e sugeriu uma reunião. 

 O MJSP demonstrou interesse em participar da reunião também, tendo em vista o 
aumento de casos em agentes de segurança pública e entre os detentos. 

 O Cel. Heitor (CCOp/SAM) agendará uma reunião onde a pauta será Testagem, seus 
gargalos, problemas e soluções. Encaminhará convite para os seguintes Ministérios: MS, 
MCTIC, MJSP, MD, SEAF-SEGOV, MME, MInfra, MMA.   

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Querem uma reunião com o MS para alinhamento técnico na questão dos Hotéis para 
agentes da saúde. 

 O Heitor (CCOp/SAM) agendará a reunião e a pauta será: Plano Piloto dos Hotéis. 
 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou que já foram entregues 32 milhões de máscaras. 

 Chega voo amanhã com mascaras N95. 

 Terão reunião às 11h00m para tratar da compra de 170 milhões de máscaras com o MS 
e a LATAM. 

 Operam atualmente com 04 voos para a China e acredita que possam colocar mais voos 
para que a entrega seja acelerada. 
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Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que o Presidente da República terá reunião amanhã (21.05.2020) com os 
Governadores dos 27 Estados Brasileiros, onde será tratada a pauta Econômica. 

 Pediu aos Ministérios que encaminhem briefings para essa reunião. 
 
Secretaria de Governo (SG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM) 

 Heitor reforçou para que os Ministérios encaminhem Ofício à SAM, caso queiram 
diminuir o quadro de pessoas no CCOp, dada a redução da carga horária tratada na 
reunião do dia 18.05.2020. 

 Informou também que serão realizadas 03 reuniões para tratar da questão dos 
respiradores, sendo a 1ª reunião, hoje às 11h30m com o ME, amanhã (21.05.2020) com 
o MS e sexta-feira (22.05.2020) com o MD. 

 Pediu para que os Ministérios tragam pareceres de suas CONJUR’s, bem como a posição 
da CGU, para que possam coordenar as resoluções dos problemas e propor as 
sugestões.  

 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, encerrou à reunião às 10h38m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SEAF/SEGOV requereu que todos os Ministérios encaminhem briefings para a Reunião 
de amanhã (21.05.2020) do Presidente da República com os 27 Governadores de Estado 
para tratar da pauta Econômica do País. 
 

 A SAM chamará reunião sobre Testes Rápidos de Covid-19, seus gargalos, problemas e 
soluções e encaminhará convite para os seguintes Ministérios: MS, MCTIC, MJSP, MD, 
SEAF-SEGOV, MME, MInfra e MMA. 
 

 A SAM chamará reunião para tratar do Plano Piloto de Hotéis para abrigar agentes da 
Saúde com os Ministérios: MTur e MS. 
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44ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 22/05/2020 
Horário: 10h05m às 10h42m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, iniciou a reunião às 10h05m e passou 
a palavra aos Ministérios e Órgãos para as suas considerações. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que o Hospital de Campanha de Águas Lindas (GO) está tudo pronto para 
repassarem ao Estado de Goiás. 

 Informou que chegaram a um total de 6344 leitos habilitados para Covid-19 até a data 
de hoje a nível BR. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Informou que um crédito extraordinário de R$ 300 mi foi autorizado ao MS para 
contratação temporária de profissionais da saúde. 

 Enviarão hoje uma MP abrindo crédito extraordinário no âmbito do Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor Rural – PRONAMP. 

 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que realizaram as entregas de EPIs. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que está tudo certo para realizarem a entrega de 323 mil cestas básicas para 
povos indígenas, e que essa entrega contará com a presença dos Ministros da MMFDH 
e MJSP. 

 Importante que a SECOM/ASCONS articulem para darem ampla divulgação dessas 
entregas, dado o alerta abaixo. 

 Alertou que existe uma campanha acusando o PR de extermínio em massa sendo 
divulgada nacional e internacionalmente. 

 A SE/CC requereu que o MMFDH encaminhe o cronograma da entrega das 323 mil 
cestas básicas para que possam monitorar a questão. 

 O MMFDH informou que fará uma reunião no âmbito do CCOp juntamente com a SAM 
e SECOM para repassar o cronograma. 

 
Ministério da Cidadania (MC)  

 Informou que o ACT com a CGU deu bons frutos, agradeceu a CGU e continuam em 
reuniões para melhorar os programas de auxílio tendo em vista que a CGU possui uma 
excelente base de dados, e esse foi o motivo de reterem alguns pagamentos que 
poderiam ser realizados a quem não possui o direito. 

 Crédito extraordinário de R$ 28.72 bi, para complementar o pagamento do auxílio 
emergencial, está com o ME. 

 Estão em contato diário com os Correios para que estes realizem alguns pagamentos 
em locais de difícil acesso. 

 Sobre as comunidades distantes, informou que a CEF está em Marajó e em outros 
municípios, operando com um Barco, realizando os pagamentos a essas comunidades. 

 
Banco Central (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Advocacia Geral da União (AGU) 

 Informou que o pleno do STF concluiu as ADI sobre a MP 966 e concluiu que os Atos dos 
agentes públicos durante a pandemia devem observar critérios técnicos e científicos, e 
que todos, devemos nos atentar para essa decisão em nossas tomadas de decisão. 

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Alcançaram 5196 graduandos, sendo que desse montante, 4193 são médicos recém 
colocados no mercado de trabalho e disponíveis para contratação. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou que já foram entregues ao BR, 40 milhões de máscaras, do contrato de R$ 240 
milhões. 
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 O fluxo de voos para a China, seguem normais, com os próximos voos agendados para 
os dias 24, 26 e 29 de maio. 

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Foram consultados pela Confederação Nacional de Transportes (CNT) para saber se 
poderiam ajuda-los com a dificuldade que vêm enfrentando para entregar 30 mil testes 
rápidos e 72 mil máscaras destinadas aos caminhoneiros. Questionou se o MInfra estava 
sabendo desta dificuldade. 

 O MInfra não recebeu nenhum pedido de ajuda nesse sentido, mas informou que 
entrariam em contato ainda hoje com a CNT para saber no que podem ajuda-los. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Não participou da reunião por problemas técnicos. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que da reunião do PR com os Governadores foram decididos: 
a) Sanção do PLP 39/20 (Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus); 
b) Manifestações de apoio veto ao art. 8º, §6º (exceções às contrapartidas de vedação 

a reajustes salariais); 
c) Efetivo pagamento a 1ª parcela ainda em maio/2020 e; 
d) Reunião com a AGU sobre desistência de ações contra a união. 

 Informou a homologação pelo STF, do acordo entre a União e os Estados sobre a Lei 
Kandir, sendo: 
a) Repasse de R$ 58 bi aos Estados no período de 2020 a 2037; 
b) Caso seja aprovada a PEC do Pacto Federativo, haverá acréscimo de R$ 3,6 bi. Por 

fim, mais R$ 4 bi de parte da receita a ser obtida com bônus de assinatura dos 
próximos leilões dos Excedentes da Cessão Onerosa (blocos de Atapu e Sépia) e; 

c) 60 dias para mandar um PLP (ou só PL, caso a PEC 188 seja promulgada antes); 
 
Secretaria de Governo (SG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamentos de Políticas Governamentais (SAG) 

 Informou que sobre as Portarias Interministeriais nº: 201 (transporte aquaviário), 202 
(via aérea) e 203 (via terrestre), com seus prazos expiráveis em 23/05, 27/05 e 28/05, 
respectivamente, deverão ser unificadas em uma só Portaria, que, inclusive, tratará da 
questão das fronteiras “gêmeas” com o Uruguai, e deverá ser publicada hoje (22.05) ou 
no final de semana em Edição Extra do DOU. 

 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, fez informes sobre o Grupo de 
Trabalho do Pró-Brasil, quais sejam: 
a) Duas reuniões formais já foram realizadas; 
b) A plataforma de Gestão de Projetos já foi disponibilizada, e pediu que os ministérios 

enviem suas considerações até o dia 1º de junho de 2020; 
c) Vem realizando reuniões com os Ministérios essa semana e continuará na semana 

seguinte; 
d) Serão realizadas, também, reuniões com entes privados e; 
e) Pediu a compreensão dos Ministérios para alimentarem a plataforma de Gestão, 

atentos ao curto prazo que se encerra em 1º de junho 2020. 
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 Fez um especial agradecimento a todos os Ministérios, Órgãos e Servidores que 
compõem o Centro de Coordenação e Operações da Covid-19 – CCOp, em razão dos 60 
dias de trabalho em prol do País no combate ao Coronavírus. 
  

 Em seguida, encerrou à reunião às 10h42m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O Ministério de Infraestrutura entrará em contato com a Confederação Nacional de 
Transportes – CNT para ajuda-los a entregar aos caminhoneiros, 30 mil testes rápidos e 
72 mil máscaras de proteção. 
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45ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 25/05/2020 
Horário: 10h10m às 10h42m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, iniciou a reunião às 10h10m e passou 
a palavra aos Ministérios e Órgãos para as suas considerações. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que assinaram o contrato com a empresa na sexta-feira (22.05.2020) do 
Hospital de Campanha de Águas Lindas (GO) e hoje (25.05.2020) repassaram ao Estado 
de Goiás. Começa a contar, agora, 15 dias para que o Estado entregue o Hospital à 
população. 

 Informou que passará ao CCOp a 13ª fase de entregas concluídas, entregaram mais 190 
respiradores de UTI e 286 respiradores de transporte. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou a chegada, na sexta-feira (22.05) de 300 brasileiros repatriados num voo que 
partiu de Lisboa (POR) e que até sábado chegarão outros vindos do México. 

 Confirmou a doação pelo governo dos Estado Unidos da América (USA) de 1000 
respiradores tipo 2 para o governo Brasileiro. Informação confirmada também pelo 
National Security Council – Conselho Nacional de Segurança dos USA, conforme link: 
https://twitter.com/WHNSC/status/1264721503498764288. 

 Informou que a partir de 29.05 (sexta-feira) os USA fecharam os voos de brasileiros para 
aquele país, com algumas exceções, como por exemplo, brasileiro residente nos USA, 
casados com norte-americanos, entre outros. 

 Essa decisão não é exclusiva para o Brasil, os USA já vinham tomando decisões nesse 
sentido com vários outros países. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que recuperaram 1000 respiradores até hoje. 

 Informou também que 10 empresas nacionais têm possibilidades de produzirem 
respiradores, trará maiores informações na Reunião de hoje (25.05) às 17h00m. 

 Apenas para informar, pediu para verificar se a doação de ventiladores dos USA, que 
são FASE 2 servirão, tendo em vista que o que está em falta é o FASE 3.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que realizaram as entregas de EPIs. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que estão fechando roteiro com a CEF e o INSS para atender as populações 
ribeirinhas com início em 25 a 29 de maio de 202, no Pará em comunidades isoladas, e 
na quinta-feira em Rondonópolis na missão para povos ribeirinhos. 

 As entregas contarão com a presença da 1ª Dama, Michele Bolsonaro e da Ministra 
Damares Alves, entre outras autoridades. 

 Informou para a ASCON que têm pacote de entregas para veicularem nas regiões, 
visando conter as notícias negativas. 

 A SECON informou que de hoje à quinta, farão veiculações regionais, e pediu para que 
o MMFDH encaminhe o material para divulgação. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC)  

 Informou que receberam quase 1 milhão de CPFs duplicados e estão tratando esses 
dados com a DataPrev. 

 O Secretário-Executivo Adjunto da Casa Civil, Thiago Meirelles pediu que o MC faça 
propaganda das entregas que estão sendo realizadas com os Barcos nas regiões 
ribeirinhas.   

 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informou que resolveram o apoio às universidades da Paraíba, estão apoiando dois 
projetos. 

 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou a chegada de mais 7 milhões de máscaras ontem (24.05), previsão de mais 7 
milhões amanhã (26.05) e 5 milhões de máscaras KN-95 previstas para chegarem na 
sexta (29.05).   
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
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Advocacia Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Não participou da reunião por problemas técnicos. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que a AGU e STN definharam fluxos sobre a sanção do PLP 39/20 (Programa 
de Enfrentamento ao Coronavírus) e efetivo pagamento da 1ª parcela ainda em maio. 

 Reuniões com Comitês Estaduais de Crise com: 

 Região Norte (faltaram AP, PA e TO): 
a) Participação do Governador Antonio Denarium (RR), que está se recuperando da 

Covid-19, e falou do tratamento com Cloroquina, relatou dificuldades de 
coordenação com a Prefeitura da Capital (atuação na atenção básica). 

 Destaques gerais: 
a) Elevada necessidade de recursos do MS (EPIs, equipes médicas, insumos, testes, 

respiradores, leitos, Hospitais de Campanha etc) e apoio logístico. 
b) Riscos elevados por conta de populações vulneráveis: venezuelanos e indígenas. 
c) Segurança na fronteira. 

 Região Sudeste : 
a) Discussão de Plano de retomada/abertura: respeito à ciência (teoria da modulação 

de medidas restritivas), respaldo político, experiência internacional 
(Suécia/Dinamarca), baseados no Inquérito epidemiológico, testagem e 
rastreabilidade. 

b) Conseguiram comprar respiradores: ES e MG. 
c) RJ tem novos representantes. 
d) MG relatou dificuldade de contato no Ministério da Saúde. 

 
Secretaria de Governo (SG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, encerrou à reunião às 10h42m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Sem encaminhamentos na Reunião de hoje. 
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46ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 27/05/2020 
Horário: 10h05m às 10h50m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil (SAM) 

 A Subchefe Adjunta, Fabiana Rodopoulos, iniciou a reunião às 10h05m e passou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos para as suas considerações. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou hoje (27.05) encerra o prazo de apresentação de proposta para compra de 3 
mil respiradores pelo MS. 

 Informou que estão finalizando uma Portaria conjunta do Ministério da Saúde com o 
Ministério da Economia, visando dar suporte ao Programa “O Brasil Conta Comigo – 
Profissionais da Saúde” para contratação de mais 5 mil profissionais. 

 Publicaram Nota Técnica para implantação de Hospitais de Campanha. 

 Fabiana perguntou se tem novidade sobre a MP de contratação de profissionais da 
saúde para Hospitais do Estado do Rio de Janeiro.  

 Informou que transitou ontem para o Min. Economia e posteriormente irá para a Casa 
Civil.  

 
Ministério da Economia (ME) 

 Sobre a MP de contratação de profissionais da saúde para os Hospitais do Estado do Rio 
de Janeiro, disse que dará andamento. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informou que terá reunião sexta-feira (29.05) para tratarem sobre a questão dos testes 
para Covid-19. 

 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que recuperaram e devolveram 1028 respiradores. 

 Já recolheram 3200 dos 3600 respiradores para recuperação. 

 Informou que está na ANVISA para aprovação, mais 4 empresas nacionais que têm 
previsão de entrega para o mês de junho, de mais 5.500 ventiladores, dependem, para 
começar a produção, da aprovação da ANVISA. 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Advocacia Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que esta semana realizam várias ações do Plano de Contingência para Pessoas 
Vulneráveis, a começar com a entrega de cestas básicas no Estado de Mato Grosso, com 
a presença da Ministra Damares Alves e da 1ª Dama, Michelle Bolsonaro. 

 Informou que a Rede Record fez uma matéria com o Presidente da FUNAI. 

 Informou que ontem foi inaugurada a Ala especializada em saúde Indígena do Hospital 
Nilton Lins na Cidade de Manaus. https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-
saude/46932-ministerio-da-saude-inaugura-ala-indigena-em-hospital-de-manaus 

 A Caixa Econômica Federal, realiza atendimento à povos isolados, através da Agência 
Barco. 

 Apresentará o Plano de Contingenciamento para Pessoas com Deficiência.  
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações importantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC)  

 Continuam com o pagamento do auxílio emergencial. 

 Ontem foi liberado crédito emergencial. 

 Agradeceu o apoio da CGU na questão do banco de dados, notaram disparidade em 1.8 
milhão de recebedores, e que por isso retiveram o pagamento da 2ª parcela do auxílio 
emergencial. 
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 Terminam a análise hoje (27.05) e quem porventura não receber o auxílio, baseado 
nessa nova análise, poderá recorrer administrativamente para evitar ações judiciais. 

 Estão em tratativas com o Ministério Público do Estado de minas Gerais sobre as ações 
judiciais. 

 Pediu para realizarmos uma reunião com os órgãos envolvidos nessa questão. O que foi 
repassado à SEAF/SEGOV através da Secretária Deborah Arôxa, que encaminhará o 
pedido ao Assessor Especial da Secretaria de Governo, o Sr. Paulo Bernardo, para 
chamar essa reunião e convidar o MC e o MMFDH também, que se posicionou 
favoravelmente para tratar da questão da segurança alimentar.    

 O MJSP se posicionou favoravelmente à reunião, e se propôs a ajudar no que for 
necessário. 

 
Secretaria de Governo (SG) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Em reuniões semanais com entidades representativas de municípios – CNP e FNP na 2ª 
feira (25.05.2020) à tarde, trataram como: 
a) Principais temas: I - A sanção do PLP 39/20 (Programa Federativo de Enfrentamento 

ao Coronavírus) e efetivo pagamento da 1ª parcela ainda em maio/2020. II – Dúvidas 
sobre a necessidade de regulamentação da suspensão de dívidas com bancos 
públicos, III – Debates sobre a regulamentação do art. 9º (suspensão dos 
pagamentos dos refinanciamentos de dívidas com a Previdência Social). 

b) Outra demanda: I – Protocolo do Ministério da Saúde sobre a retomada da atividade 
econômica. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil (SAM) 

 A Subchefe Adjunta, Fabiana Rodopoulos, encerrou a reunião às 10h50m. 
 

 
 

 Encaminhamentos 
 

 O Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH, apresentará o 
Plano de Contingência para Pessoas com Deficiência. 
 

 A SEGOV agendará reunião com AGU e Presidentes dos Tribunais Superiores para tratar 
das demandas do Ministério da Cidadania - MC, em relação às dificuldades de 
transferência de auxílios e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
– MMFDH, sobre a segurança alimentar. 

 

 O Ministério da Saúde apresentará até sexta-feira (29.05.2020), a Orientação de 
Retorno do Isolamento.  
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47ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 29/05/2020 
Horário: 10h07m às 10h40m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 O Secretário-Executivo Adjunto da Casa Civil, Thiago Meirelles, iniciou a reunião às 
10h07m e passou a palavra aos Ministérios e Órgãos para as suas considerações. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que foi assinado o contrato para aquisição de 950 ventiladores pulmonares. 

 Foi publicada a Medida Provisória nº 974 de 28 de maio de 2020, que autoriza a 
prorrogação de contratos por tempo determinado de profissionais de saúde para 
exercício de atividades nos hospitais federais do Estado do Rio de Janeiro para atender 
à necessidade temporária de excepcional interesse público. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que a Associação Brasileira da indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e 
Odontológicos - ABIMO deverá se manifestar a respeito do PL nº 2294/2020 que dispõe 
sobre a flexibilização das normas técnicas da ANVISA para fabricação e comercialização 
de ventiladores pulmonares durante o período da pandemia do COVID-19. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que foi encaminhada à Washington-DC (USA) e a Embaixada Americana em 
Brasília/DF, uma especificação técnica sobre as doações de 1000 respiradores. 

 Previsão de chegada de voo amanhã de Madrid à São Paulo (GRU) com repatriados.  
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
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Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que a semana foi bem produtiva com a efetividade das entregas para povos 
vulneráveis. 

 Que a SESAI e a FUNAI conseguiram mitigar o “gargalo” do leilão de fretes na Região 
Norte.  

 Está em conversas com a CEF e o INSS para levar as agências Barcos para o Amazonas.  
 
Ministério da Economia (ME) 

 Informou que a operacionalização da PLP nº 39/2020 ainda está em elaboração com o 
Tesouro Nacional e a PGFN. 

 
Ministério da Cidadania (MC)  

 Reunião hoje às 15h00m com pessoal da DataPrev, para apresentar o plano as 
populações vulneráveis que não têm acesso a celulares. Previsão de implantar em 
08/06.  

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Repassará ao CCOp uma lista de agentes da saúde pública que têm disponibilidade para 
utilizar o setor hoteleiro.  

 Relatou que tem dificuldade de comunicação com grandes bancos. 

 O BACEN se dispôs a ajudar nessa comunicação.   
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações importantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Informou que em conjunto com a Policia Federal e o Ministério Público Federal, 
cumpriram 07 operações sobre recursos federais repassados aos Estados. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que iniciaram a 5ª rodada de conversas com o Comitês de Crise dos Estados. 

 O Estado do Ceará agradeceu o MS pelo envio de respiradores. 

 O Estado da Bahia informou que aumentaram as testagens no Estado e por conta desse 
aumento. 

 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 O Secretário-Executivo Adjunto da Casa Civil, Thiago Meirelles, informou que 
encaminhará ainda hoje (29.05.2020), ofício a todos os Ministérios, órgãos e entidades 
com representação no Comitê de Crise, informando sobre a instituição do Grupo de 
Trabalho para a Consolidação das Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do 
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Governo federal em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito do 
Comitê de Crise da Covid-19. 

 A deliberação para aprovação do respectivo G.T., será na próxima reunião deste Comitê, 
na segunda-feira (01.06.2020). 

 Sobre a retomada da economia, requereu que o MS e o ME trabalhem conjuntamente 
em seus documentos para um só ser apresentado até quarta-feira (03.06.2020) à Casa 
Civil. 

 A presente reunião foi encerrada às 10h40m. 
 

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A Casa Civil encaminhará ofício a todos os Ministérios, órgãos e entidades com 
representação no Comitê de Crise, informando sobre a Instituição do Grupo de Trabalho 
para a Consolidação das Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do Governo 
federal em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito do Comitê de 
Crise da Covid-19. A deliberação para aprovação do respectivo G.T., ocorrerá na próxima 
reunião deste Comitê, na segunda-feira (01.06.2020). 
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48ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 01/06/2020 
Horário: 10h05m às 10h41m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil (SAM/CC/PR) 

 O Subchefe, Heitor Abreu, iniciou a reunião às 10h07m, informando que ao final desta, 
faria a leitura e colocaria em votação, a aprovação da Resolução que Institui o Grupo de 
Trabalho para a Consolidação das Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do 
Governo federal em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito do 
Comitê de Crise da covid-19, que foi encaminhada, via ofício, pela Secretaria-Executiva 
da Casa Civil a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades deste Comitê de Crise, no sábado 
(30.05.2020). 

 Feita esta observação, passou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para as suas 
considerações. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 444 respiradores de UTI e 412 de transporte. 

 Total de 2471 respiradores. 

 Informou que foi publicada a Portaria nº 1448 de 29 de maio de 2020 que dispõe sobre 
a transferência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às santas casas e 
aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos.  

 Informou que foi prorrogada a campanha de Vacinação até 31 de junho de 2020. 
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou a chegada, neste final de semana, de 415 brasileiros, repatriados da Espanha. 

 Sobre os 1000 respiradores, objeto da doação do Governo Americano, traduziram a 
Nota Técnica e entregaram à Embaixada. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Encaminhou ofício à SE/CC requerendo a sua inclusão no GT de Governança e Gestão 
de Riscos. 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Encaminhará oficio à SE/CC requerendo a sua inclusão no GT de Governança e Gestão 
de Riscos. 
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Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informou que farão a 6ª chamada para apoiar as empresas para fabricação de insumos, 
EPI’s e outros. 

 Parabenizou a ANVISA pela ágil aprovação de mais 02 fornecedores de respiradores 
nacionais. 

 Encaminhará oficio à SE/CC requerendo a sua inclusão no GT de Governança e Gestão 
de Riscos. 

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que a CONAB e a FUNAI contrataram com sucesso a empresa para entregarem 
(frete) na Região Norte.  

 Estão analisando abrir uma frente com o Pátria Voluntária para entregarem os alimentos 
antes de julho. 

 Sobre a reunião dos Portadores de Deficiência, pediu que seja agendada para quarta-
feira (03.06.2020). 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informou que foram acionados por uma demanda da AGU (Drª Viviane), sobre uma Ação 
Civil Pública na 3ª Região (São Paulo/SP) contra a União e o Governo do Estado de São 
Paulo, questionando o ME para aumentar a transparência. 

 Estão na dúvida sobre essa transparência, se seria técnica ou relacionada à T.I. 

 Farão uma Nota Técnica com a AGU até quarta (03.06.2020) para tratar do tema. 
 
Ministério da Cidadania (MC)  

 Estava ausente quanto chamado. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou sobre o crédito extraordinário de R$ 5 milhões, e disse que já colocaram R$ 
500 mil para agentes financeiros. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Pediu ao MCTIC que encaminhem para o CCOp sobre a 6ª chamada de empresas, 
gostariam de participar desse tema. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Os Estados da Região Sul relataram preocupação com as baixas temperaturas e com 
respiradores e leitos de UTI. 

 A Região Centro-Oeste fará contato com o MEC. 

 Requereu ao ME que atualize o site sobre os repasses aos Estados e Municípios (PLP nº 
39/2020). 

 A SEGOV informou que quer participar da Reunião sobre os Hotéis, que ocorrerá hoje 
(01.06.2020) às 16h00m. 

 A SE/CC encaminhará o convite para a participação da SEGOV nesta reunião. 
 

Agência Nacional de Telecomunicação (ANATEL) 

 Sobre a colocação da semana passada do Ministério da Cidadania, acerca do assunto 
conectividade, estão à disposição para ajudar no que for necessário. 

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Encaminhou ofício à SE/CC requerendo a sua inclusão no GT de Governança e Gestão 
de Riscos. 

 Informou que a Ebserh fez novo edital de Processo Seletivo Emergencial Ebserh, Edital 
de Abertura nº 02/2020, para contratação de profissionais para a complementação da 
força de trabalho nos hospitais universitários federais, visando o atendimento à 
população no combate à pandemia do Coronavírus. 

 Informou que são 1810 leitos exclusivos na rede federal de hospitais. 
 
Ministério de Infraestrutura (MInfra)  

 Atualizou sobre a chegada de máscaras vindas da China. Já chegaram 77 milhões de 
máscaras, das 240 milhões adquiridas. 

 Informou que entrou em contato com o Presidente da Confederação Nacional de 
Transportes – CNT, e, ao contrário do que foi relatado pelo GSI na 44ª Reunião Ordinária 
do dia 22.05.2020, eles na verdade, se dispuseram a ajudar no que for preciso colocando 
toda a frota da CNT à disposição do Governo federal, e não que tinham uma demanda 
a ser entregue, como relatado pelo GSI.   

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil (SAM/CC/PR) 

 O Subchefe, Heitor Abreu, encerrada as considerações dos Ministérios, leu, na íntegra, 
a Minuta da Resolução que Institui o Grupo de Trabalho para a Consolidação das 
Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do Governo federal em resposta aos 
impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise da covid-19, que 
foi encaminhada pela Secretaria-Executiva da Casa Civil, via ofício, a todos os Ministérios 
e Órgãos/Entidades deste Comitê de Crise. 

 Após a leitura da Minuta de Resolução, foram chamados, um a um, todos os Ministérios 
e Órgãos/Entidades presentes nesta Reunião. 

 Votaram pela aprovação da Resolução do GT de Governança e Gestão de Riscos: MS, 
MD, MRE, MME, MMA, MAPA, MEC, MCTIC, GSI, BACEN, MMFDH, ME, MC, MDR, MTur, 
MJSP, ABIN, CGU, SEGOV, MInfra e AGU. 

 Não houve voto contrário à Criação do GT de Governança e Gestão de Riscos. 

 Sendo assim, a Resolução que Institui o Grupo de Trabalho para a Consolidação das 
Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do Governo federal em resposta aos 
impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise da covid-19, que 
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foi encaminhada pela Secretaria-Executiva da Casa Civil, via ofício, a todos os Ministérios 
e Órgãos/Entidades deste Comitê de Crise, foi APROVADA POR UNÂNIMIDADE. 

 A minuta da Resolução seguirá anexa à esta 48ª Reunião Ordinária. 

 Os pedidos dos Ministérios da Educação - MEC e de Minas e Energia - MME, 
encaminhados via ofício à Secretaria-Executiva da Casa Civil no domingo (31.05.2020), 
foram aceitos e serão incorporados à Resolução Final. 

 Os pedidos dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC 
e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, serão encaminhados via ofício à 
Secretaria-Executiva da Casa Civil nesta segunda-feira (01.06.2020), para que sejam 
avaliadas e, em sendo aceitas, também serão incluídos na Resolução final do texto 
aprovado.  

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM encaminhará ofício sobre Resolução de critérios para utilização de aeronaves da 
FAB a topos os Ministérios e Órgãos/Entidades representados neste Comitê de Crise. 
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49ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 03/06/2020 
Horário: 10h11m às 10h30m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, iniciou a reunião agradecendo e 
informando a publicação da Resolução nº 6, de 02.06.2020, que Instituiu o Grupo de 
Trabalho para a Consolidação das Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do 
Governo federal em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito do 
Comitê de Crise da covid-19. 

 Informou também que a 1ª Reunião do G.T. de Governança e Gestão de Riscos, será 
marcada para quinta-feira (04.06.2020) às 11h00m, e que todos os envolvidos 
receberam convite para participarem. Em seguida passou a palavra aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para suas considerações. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que foi confirmada para sexta-feira (05.06.2020), às 08h30m, a entrega e 
inauguração do Hospital de Campanha da Cidade de Águas Lindas em Goiás, com as 
presenças do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro e do Governador do 
Estado de Goiás, Ronaldo Caiado. O Hospital foi construído pelo Governo federal e a sua 
gestão ficará a cargo do Governo do Estado de Goiás. 

 Informou também que o Ministério já entregou 231 leitos pediátricos e um total de 2681 
respiradores aos Estados e Municípios. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Agradeceu o CCOp pela ajuda no recebimento deste Ministério, de 2 mil testes rápidos. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Sem considerações relevantes. 
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Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que hoje (03.06.2020) acontecerá a reunião do Plano de Contingência para o 
público vulnerável, com ênfase para os portadores de deficiências. 

 Informou que sairá um edital que premiará, no final de junho, as melhores máscaras de 
proteção criadas por crianças. A ação recebeu o nome de “Crianças de Máscaras”. No 
lançamento será abordado também o abuso que crianças têm recebido de seus 
parentes próximos, e casos de pedofilia.  

 Relatou que o MMFDH tem um projeto para aumentar a pena para crimes cometidos 
contra crianças por seus familiares mais próximos. 

 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Informou que encaminharam os nomes de seus representantes, titular e suplente, para 
compor o G.T. de Governança e Gestão de Crises. 

 Sobre o caso envolvendo a AGU e o Ministério Público de São Paulo, na Ação Civil Pública 
– ACP, proposta na 3ª Região – SP, informou que todas as informações requeridas no 
processo já existem nos órgãos do Governo federal como transparência ativa. 

 
Ministério da Cidadania (MC)  

 Informou que continuam pagando a 2ª parcela do auxílio emergencial, e que até o 
momento, estão correndo muito bem esses pagamentos, sem filas. 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicação (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra)  

 Não estava presente quando chamado. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Sobre as Entidades Municipalistas, informou sobre o pagamento da 1ª parcela do auxílio 
estabelecido na Lei Complementar nº 173 que: 
a) STN divulgou 3 comunicados com esclarecimentos de questões operacionais; 
b) SEAF vai divulgar nas redes (Ofício Circular, Portal Federativo, ...) vai fazer “busca 

ativa” ao longo da semana e demandou apoio de divulgação da CNM e da FNP; 
c) Precisa de informações do Ministério da Saúde sobre “taxa de incidência”: Art. 5º, 

§1º, inciso I.  
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 Encerrou a reunião às 10h30m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O Ministério da Economia encaminhará uma cópia da resposta no caso do 
Ministério Público de São Paulo. 
 

 Todos os Ministérios e Órgãos/Entidades enviarão os nomes de seus 
representantes no G.T. de Governança e Gestão de Riscos. 
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50ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 05/06/2020 
Horário: 10h00m às 10h30m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 O Secretário-Executivo, Sergio Pereira, iniciou a reunião informando a publicação da 
Resolução nº 6, de 02.06.2020, que Instituiu o Grupo de Trabalho para a Consolidação 
das Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do Governo federal em resposta aos 
impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise da covid-19. 

 Pediu urgência para os Ministérios e Órgãos/Entidades envolvidas para que respondam 
o ofício indicando os nomes de seus titulares e suplentes para compor o G.T. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que o Hospital de Campanha da Cidade de Águas Lindas em Goiás foi 
inaugurado hoje (05.06.2020) com as presenças do Presidente da República, Jair 
Messias Bolsonaro e do Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado. 

 Informou também que foram publicada algumas Portarias para criarem os Centros 
Comunitários referências de atendimento à Covid-19, exclusivos para Comunidades. O 
MS fará um investimento de R$ 1.2 bilhão na estruturação para esses Centro e a partir 
de segunda-feira (08.06.2020) estará aberto para credenciamento para os Municípios 
possam se manifestar. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Colombianos que estão no terminal de Guarulhos – há hoje 400 colombianos e a 
perspectiva que metade deles voltem e uns 100 não tenham condições de voltar. 

 Dentre eles, há informações que existem traficantes. 

 O MRE participou de 02 reuniões com o MP de SP e foi aventado voo da empresa Azul 
(depois ficou inaudível)  

 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicação (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Informou que ontem, com muito esforço, CGU/MC conseguiram disponibilizar no portal 
da transparência, os beneficiários que receberam o auxílio emergencial da 1ª parcela no 
portal da transparência. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Receberam hoje os 2 mil testes rápidos. 

 Agradeceu o CCOp pela ajuda na flexibilização para entrada de 05 (cinco) alemães que 
farão a manutenção em material da Siemens na Usina Nuclear de Angra II. 

 Luciana disse que estão cuidando da entrada dos estrangeiros e está alinhado com a PF 
e ANVISA. Acredita que não haverá problemas. 
 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 O representante do MMA no CCOp fará um encaminhamento dos testes rápidos para a 
Força de Fiscalização das Vinculadas, as missões duram de 15 a 20 dias e no retorno 
terão necessidade de testar esse pessoal. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 03 repatriações: 
a) 63 voltaram de Moscou – voo humanitário da empresa Azur 
b) 160 voltaram de Bogotá – Colômbia  
c) 100 voltaram da Sydney - Austrália 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Infraestrutura (MInfra)  

 Ontem chegou voo com 2.5 milhões de mascaras KN-95. Temos aproximadamente hoje 
já em solo brasileiro (inaudível) e amanhã chega outro voo com mais máscaras, com 
esse voo teremos algo em torno de 90 milhões de máscaras em solo brasileiro. 

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Tem 03 informes: 
a) Considerando a divulgação da Secretaria do Tesouro Nacional, sobre a parcela de 

pagamento da Lei Complementar 173 os 03 comunicados que a Secretaria emitiu 
sobre a renúncia de ações ajuizadas contra a União surtiram efeito, entretanto 
temos ainda 279 municípios que não a declaração no sistema, AP, AM e SC, a 
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Secretaria Deborah já entrou em contato com os Governadores e emitirão ofícios 
circulares aos municípios não declarantes. 

b) Sobre o alarde do Veto Presidencial à sanção a MP 909, da Lei nº 14.007 extinguindo 
o Fundo das Reservas Monetárias para Estados e Municípios, ontem foi Publicada a 
MP 978 com recursos de R$ 60 bilhões aos entes federativos. 

  A rodada de reuniões que fazem com os Estados, haverá hoje às 10h30m reunião com 
o CCOp da Região Sudeste e às 15h00m com a Região Norte para tratar de aspectos 
pontuais de segurança de fronteiras e a extrapolação da capacidade de leitos por lá, 
provavelmente teremos demandas dessas reuniões que serão trazidas na próxima 
reunião. 
 

Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 O Secretário-Executivo, Sergio Pereira, reformou a importância de encaminharem os 
nomes para o GT de Governança e Gestão de Riscos e encerrou a reunião às 10h30m. 

 
 

 Encaminhamentos 
 

 O Ministério de Minas e Energia requereu ajuda do CCOp para a entrada de 05 
estrangeiros que farão a manutenção em sistema da Siemens na Usina Nuclear de 
Angra II. 
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51ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 08/06/2020 
Horário: 10h08m às 10h23m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, iniciou a reunião e repassou a palavra 
aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que foram entregues mais 769 respiradores, sendo 335 de transportes e 434 
de UTI. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que seguem ajudando a reparar os respiradores junto ao Sistema S. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Distribuíram os 2 mil testes rápidos, recebidos na semana passada. 
  

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 

 Heitor (SAM/CCOp) perguntou sobre brasileiros e nepaleses casados com brasileiros 
que se encontram no Nepal e não conseguem retornar ao Brasil. 
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 O MRE disse que iria averiguar se tinha chego alguma demanda a respeito, e informaria 
ao CCOp. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Considerando a divulgação da Secretaria do Tesouro Nacional, sobre a parcela de 
pagamento da Lei Complementar 173 dos 5570 municípios, somente 10 não declararam. 
Todos os Estados aderiram. Agradeceu o Apoio das Associações de Municípios pela 
ajuda. 

 Informou que em conversa com os Comitês de Crise dos estados, o Estado de São Paulo 
demonstrou um Plano de Retomada interessante. 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 O Sr. André, ligou na Secretaria-Executiva para informar que não conseguiu acesso para 
entrar na sala virtual da reunião de hoje. 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 O Secretário-Executivo, Thiago Meirelles, reformou a importância de encaminharem os 
nomes para o GT de Governança e Gestão de Riscos. 

 Informou que vários Ministérios e Órgãos/Entidades tiveram problemas de conexão 
hoje e não conseguiram acompanhar a presente reunião. 

 Heitor (CCOp) informou do caso dos 5 estrangeiros (4 alemães e 1 espanhol) que vêm 
ao Brasil para manutenção em um equipamento da Siemens na Usina Nuclear de Angra 
II, pediu para que o MJSP e PF acompanhem esse caso.  

 A reunião foi encerrada às 10h23m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O Ministério de Relações Exteriores retornará sobre o caso de Brasileiros e 
Nepaleses casados com Brasileiros que estão no Nepal com dificuldades de retornar 
ao Brasil. 
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52ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 10/06/2020 
Horário: 10h11m às 10h36m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 O Assessor da Secretária-Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, justificou a ausência 
do Secretário-Executivo da Casa Civil, Gen. Sergio Pereira e de seu Adjunto, Thiago 
Meirelles, e iniciou a reunião repassando a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta da SASOC/SAM/CC, Cristiane Munhoz informou que sexta-feira 
(12.06.2020) devido ao feriado, não haverá a reunião deste Comitê de Crise, sendo 
nossa próxima Reunião, portanto, na segunda-feira (15.06.2020). 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que estão na 12ª fase de entregas de EPI´s, que será de 30 milhões, totalizando 
130 milhões de EPI’s entregues. 

 Informou que foram entregues mais 734 novos leitos de UTI, totalizando 8.247 leitos 
entregues, num investimento de R$ 1 bilhão. 

 Informou a entrega de 3.854 respiradores sendo, 995 para a Região Norte, 1.100 para a 
Região Nordeste, 175 para a Região Centro-Oeste, 137 para a Região Sul e 1.447 para a 
Região Sudeste.  

 Por fim, informou da entrega de 10 milhões de testes, sendo 7 milhões de testes rápidos 
e 3 milhões de testes PCR’s. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 

 A SAG informou que a Rádio Gaúcha fez uma matéria muito positiva sobre o trabalho 
desempenhado pelo Ministério da Defesa na questão da recuperação de respiradores. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou que receberam através do CCOp um documento enviado por uma Senadora 
sobre a existência de brasileiros que estariam na fronteira do México com os Estados 
Unidos, tratando-se de pessoas humildes, e que não teriam condições financeiras para 
regressarem ao Brasil. Perguntou se o MRE estava ciente dessa situação. 
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Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que não receberam nenhum oficio da Senadora, porém, acompanham com 
atenção esse caso relatado pelo GSI. 

 Informou também que é um caso fruto da política Americana de devolução de 
imigrantes, que tentaram ingressar por terra nos USA, para seus países de origem. O 
MRE tem acompanhado de perto essa questão.  

 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informou que 02 dos 05 estrangeiros que farão a manutenção na Usina Nuclear de Angra 
II já se encontram em quarentena no Brasil e que os outros 03 deverão chegar dia 
20.06.2020, com antecedência, avisarão o MJSP para monitorarem a entrada desses 
estrangeiros. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que está atento para monitorar a demanda do MME. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Informou a publicação da MP nº 979 de 9 de junho de 2020 que dispõe sobre a 
designação de dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino durante o 
período da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 
pandemia da Covid-19, de que trata a Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020. 
 

Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que estão aguardando até hoje (10.06.2020) as propostas dos Ministérios para 
fecharem o Plano de Contingência para Povos e Comunidades Tradicionais, com foco 
maior nos Povos Indígenas. 

 Propôs a ASCOM/CC, fazerem uma coletiva quinzenalmente com os dados 
epidemiológicos desses povos e as ações que o governo federal em implantando para 
mitigar o impacto da Covid. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou a chegada do 17º voo trazendo máscaras, totalizando 95 milhões de máscaras 
3M e 9 milhões de máscaras KN-95. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou sobre o pagamento da 1ª parcela do auxílio emergencial estabelecido na Lei 
Complementar nº 173 que apenas 5 Municípios não declararam renúncia ao direito de 
ações contra a União, são eles: Entre Rios (BA), São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), 
Indiaroba (SE), Lupércio (SP) e Álvaro de Carvalho (SP). 

 Precisa tratar com o ME sobre a necessidade de regulamentação dos artigos 4º e 9º da 
Lei Complementar nº 173. 

 Informou sobre o Projeto de Lei nº 1.075/2020 que libera R$ 3 bilhões em auxílio 
financeiro a artistas e estabelecimentos culturais durante a pandemia da Covid-19, 
dinheiro esse que será repassado a Estados, Distrito Federal e Municípios. A CNM 
sugeriu que esses recursos transitem pela Plataforma Mais Brasil. 

 Na agenda, farão hoje (10.06.2020) a 6ª Rodada de Reuniões com Comitês Estaduais do 
Sul, às 11h00m e do Nordeste às 15h30m.  

 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, relembrou a todos, 
que sexta-feira (12.06.2020) devido ao feriado, não haverá a Reunião deste Comitê de 
Crise, sendo nossa próxima Reunião, portanto, na segunda-feira (15.06.2020). 

 Informou, também, para que os Ministérios e Órgãos/Entidades que ainda não enviaram 
os nomes de seus representantes, titulares e suplentes, para o Grupo de Trabalho para 
a Consolidação das Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do Governo federal 
em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito deste Comitê de 
Crise, que o façam o mais rápido possível. 

 A reunião foi encerrada às 10h36m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na Reunião de hoje. 
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53ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 15/06/2020 
Horário: 10h05m às 10h35m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da SAM/CC, Heitor Abreu, iniciou a reunião e repassou a palavra aos 
Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a habilitação hoje (15.06.2020) de 84 novos leitos de UTI adulto e pediátrico 
para Covid-19, sendo 10 (SP), 15 (RR) e 59 (RJ), totalizando R$ 12.096.000,00 investidos. 

 Informou também a habilitação hoje (15.06.2020) de 320 leitos de hospitais de pequeno 
porte (HPP) para Covid-19 no PR, totalizando R$ 5.760.000,00 investidos. 

 Informou também a entrega de mais 655 respiradores, totalizando 4.435 respiradores 
entregues. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que já recolheram 3560 respiradores para recuperação, tendo devolvido 1413 
já recuperados. 

 Requereu que o MRE e o ME participem da reunião das 17h00m de hoje (15.06.2020), 
ambos confirmaram presença. 

 Existem mais 5 empresas fabricantes de respiradores prontas para contratar. 

 Farão a 6ª videoconferência, quarta-feira (17.06.2020), com a indústria de fármacos 
para tratar de medicamentos para hospitais. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou a previsão da chegada na quarta-feira (17.06.2020), no aeroporto de 
Guarulhos (SP), 200 ventiladores dos 1000 doados pelo Governo Norte-Americano.  

 Informou que o Governo da Índia, comunicou que deixará de proibir a exportação de 
hidroxocloroquina, 

 Sobre os brasileiros no Nepal, não tem informações de alteração da situação. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
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Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem informações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que está atento para monitorar a demanda do MME. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

 Informou que o Brasil extrapolou a capacidade de ventiladores, e pediu ao MRE analise 
as possibilidades de exportá-los, pois as empresas brasileiras estão a todo vapor. 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Não estava presente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Hoje (15.06.2020) enviarão crédito de R$3.9 bilhões à CEF para pagamento da 1ª parcela 
do auxílio emergencial para quem requereu em maio/2020. Estes receberão entre terça 
e quarta-feira. O MC fará campanha para que seja utilizado por meus digitais. 

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que continuam na Consolidação do Plano de Contingência com ênfase nas 
Pessoas com Deficiência, se esquecerem os Povos Tradicionais porque existem várias 
Ações obrigando a União a fazer o que já faz, porém, com prazos que precisam ser 
cumpridos sob pena de multa diária, o que requer uma ajuda da AGU, visando mitigar 
essas ações, pois têm prazos entre hoje (15.06.2020) e amanhã (17.06.2020). 

 Essa semana entregarão 16.000 cestas básicas para Povos Ribeirinhos, porém, acredita 
que as ações judiciais não vêm esse trabalho do Ministério quando de suas liminares. 

 Nessas ações, reclamam que não há sal nas cestas básicas. 

 Encaminharão ao CCOp, pedido de reunião com a 6ª Câmara e com a AGU para 
apoiarem as iniciativas e passarem a real situação à justiça. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou que chegaram a um total de 101 milhões de máscaras 3M e 11 milhões de 
máscaras KN-95. 

 Querem participar de forma ativa sobre o tema da Portaria de entrada e saída de 
estrangeiros, tendo em vista que há previsão de abertura de voos.  

 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Solicitou informações dos representantes dos Ministérios da Economia e da Saúde sobre 
o Protocolo conjunto para retomada das atividades. 

 O MS informou que encaminharia a minuta do Protocolo ainda hoje (15.06.2020). 

 O ME informou que já encaminhou ao MS as suas sugestões para o Protocolo. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que realizaram a 6ª rodada de reuniões com comitês estaduais com a 
presença da Casa Civil para apresentar o Pró-Brasil. 

 Região Sul: 
a) Santa Catarina: situação controlada, monitorar os impactos do inverno (alta sazonal 

de doenças respiratórias) e da reabertura do transporte coletivo intermunicipal; 
b) Rio Grande do Sul: agradeceu a habilitação de novos leitos e comentou expectativa 

sobre o recebimento de 130 respiradores. 
c) Paraná: Ausente novamente. 

 Região Nordeste: 
a) Alguns estados com elevada (>80%) taxa de ocupação de leitos de UTI (casos de 

Pernambuco e Maranhão); 
b) Problemas adicionais: 

b1) falta de insumos para testes RT-PCR; 
b2) desabastecimento de medicamentos (UTI) 

 Agenda: reunião com entidades municipalistas (CNM e FNP) 
a) Principal tema é a necessidade de regulamentação da Lei Complementar nº 173, 

sendo: 
a1) artigo 4º: suspender pagamentos ao sistema financeiro e organismos 
multilaterais; 
a2) artigo 9º: suspender algumas obrigações previdenciárias. 

 O MD, acerca da suposta falta de medicamentos, informou que existe uma Tabela a ser 
seguida, trata-se da Tabela de Preços permitidos pela CMED. Ocorre que hoje estão 
trabalhando com 70% acima desses valores e existe uma capitania hereditária, onde as 
empresas maiores suportam esses preços e as pequenas e médias empresas não. O TCU 
tem que observar essa Tabela da CMED e valida-la, sob pena de haver desabastecimento 
por medo das empresas.  

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da SAM/CC, Heitor Abreu, informou que amanhã, teremos a 1ª rodada de 4 
de workshop do Grupo de Trabalho para a Consolidação das Estratégias de Governança 
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e Gestão de Riscos do Governo federal em resposta aos impactos relacionados ao 
coronavírus, no âmbito deste Comitê de Crise e logo após teremos a 1ª reunião do G.T. 

 Pretende-se coletar, com essas reuniões e workshops as melhores práticas dos 
Ministérios e Órgãos/Entidades. 

 O 1º eixo a ser tratado no workshop de amanhã (16.06.2020) será Economia/Renda e 
Comunicação. 

 A reunião foi encerrada às 10h35m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAG solicitou informações dos representantes dos Ministérios da Economia e da 
Saúde sobre o Protocolo conjunto para retomada das atividades. 
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54ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 17/06/2020 
Horário: 10h06m às 11h00m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da SAM/CC, Heitor Abreu, iniciou a reunião e repassou a palavra aos 
Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a publicação da Portaria nº 1.521 a qual autoriza a habilitação de leitos de 
Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes da Covid-19. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.521-de-15-de-junho-de-2020-
261697745 

 E a Portaria nº 1.514 que define os critérios para a Implantação de Unidade de Saúde 
Temporária para assistência hospitalar - Hospital de Campanha – voltadas para os 
atendimentos aos pacientes no âmbito da emergência pela pandemia da Covid-19. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.514-de-15-de-junho-de-2020-
261697736 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que aguardam a pesquisa do MRE sobre ventiladores pulmonares, para 
permitir a exportação. 

 Medicamentos para intubar e desintubar, o MD recebeu pesquisa da Sociedade 
Brasileira de Farmácia Hospitalar com foco nesses medicamentos. Hoje (17.06.2020), 
farão uma videoconferência com 10 fabricantes desses medicamentos e 4 associações 
brasileiras e o MS, a reunião ocorrerá no Ministério da Defesa, Sala 319. Estendeu o 
convite a todos os membros do Comitê. Esperam ter uma “radiografia” da situação atual 
para partirem para a ação. 

 Oxímetros e Eletrocardiogramas são importantes para receitar a cloroquina, estão 
monitorando essa questão juntamente com o MS. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que a previsão de chegada dos 200 ventiladores vindos dos USA, que antes 
estava prevista para quarta-feira (17.06.2020), deverá ocorrer no dia 21.06.2020 no 
aeroporto de Guarulhos (SP).  

 Sobre os brasileiros no Nepal, informou que houve algumas repatriações daquele país. 
No dia 31.05.2020, 4 brasileiros retornaram em um voo do Catar. Hoje existem 5 
brasileiros querendo retornar, mas não têm condições de pagar pelas passagens, que 
custam U$ 2.500 cada, além do fato de os aeroportos continuarem fechados, pelo 
menos até dia 30.06.2020. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informou que algumas pessoas do MTur foram detectadas com Covid-19. Como eles 
dividem o prédio com o MTur, informou que necessitam de testes e, até o momento, 
não conseguiram. Estão preocupados com essa situação e por isso fizeram uma 
requisição de compra ao ME de 200 testes para os 2 Ministérios, MME/MTur. 

 O MTur informou que testaram positivos para a Covid-19, 8 pessoas, somente na 
Secretaria-Executiva do Ministério. 

 O ME informou que falará com a Srª Lara, do Departamento de Compras, e na próxima 
reunião deste comitê trará resposta sobre a requisição. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Relatou preocupação com a Portaria nº 255, que dispõe sobre a restrição de excepcional 
e temporária de entrada no País de estrangeiros de qualquer nacionalidade, conforme 
recomendação da ANVISA que vencerá no próximo dia 21.06.2020. 

 Fez coro ao MME e MTur, e também gostaria de requisitar testes para o MJSP, assim 
também como uma orientação sobre o trabalho remoto. 

 O MS avaliou que sejam levados em conta todos os Ministérios e Órgãos/Entidades para 
saber a quantidade de testes a ser adquiridos pelo ME, se possível.  

 O ME informou que pode haver óbice jurídico a ser levado em conta para esse tipo de 
requisição e que o departamento jurídico do Ministério precisa ser consultado com 
antecedência à possível compra pelo ME para os Ministérios.  

 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Não estava presente nesta reunião. 
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Ministério da Cidadania (MC) 

 Segunda-feira (15.06.2020) fizeram 2 envios à CEF para pagamento de quem solicitou o 
1º pagamento em maio/2020, total de 4,970 milhões de elegíveis somando R$ 3,195 
bilhões. 

 Também dia 15.06.2020, enviaram para pagamento dos retidos do lote 4, do mês de 
abril 23.420 pessoas no valor de R$ 15 milhões (consultar porque saiu inaudível). 

 Ontem enviaram para a CEF pagar 13 milhões de famílias do Bolsa Família. 

 Enviou também para a CEF pagar mais 35.365 beneficiados pelos critérios da Lei nº 
13.998 de 14 de maio de 2020 que promoveu mudanças no auxilio emergencial 
instituído pela Lei nº 13.982 de 2 de abril de 2020. 

 Por fim, informou que fecharam um Acordo de Cooperação Técnica com a Defensoria 
Pública da União para a questão das ações judiciais.   

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que o Plano de Contingência com ênfase nas Pessoas com Deficiência, estão 
pensando em lançar no dia 06.07.2020, dia em que se comemora a Lei Brasileira de 
Inclusão, inclusive com a presença da 1ª Dama.  

 Dia 26.06.2020 farão o lançamento do Concurso de Máscaras, querem aproveitar para 
anunciar que existe um Projeto de Lei que agrava a pena de abuso infantil praticados 
por familiares mais próximos. 

 Também anunciarão o Decreto com a ampliação do Benefício de Prestação Continuada 
- BPC. 

 Informou também que farão reunião com a SOF/ME para tratar do Projeto de Lei nº 
1.888/2020 que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às Instituições 
de Longa Permanência para Idosos (ILPI), no exercício de 2020, em razão do 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus. 

 Informou, por fim, que a Ministra Damares Alves, está na Região Norte para a entrega 
das Cestas Básicas naquela Região.  

 Sobre a Tecnologia Assistiva para Pessoas com Deficiência, pela Lei Brasileira de Inclusão 
– LBI, estamos devendo uma regulamentação e por isso estão em contato com o MCTI, 
MS e outros. Informou também que o BB e outras instituições financeiras, têm uma linha 
de crédito específica para Tecnologia Assistiva. O ano passado era em torno de R$ 10 
milhões, esse ano iniciou reduzindo para algo em torno de R$ 5 milhões e têm 
expectativa de suspender desse crédito. A Ministra trata direito com o Presidente do BB 
para ampliar esse crédito.   

 O MCTI se propôs a ajudar no que for preciso. 

 O MMFDH entrará em contato direto para tratarem desse tema em particular. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informou que tiveram nos últimos meses um trabalho muito próximo com o MS e o ME 
tentando garantir as atividades de produção de alimentos no Brasil e que ajudou 
bastante principalmente na questão dos frigoríficos e laticínios e foi preparado um Ato 
Normativo a partir dessa orientação inicial, foram preparados então, 2 Atos Normativos 
que acreditam ser muito importante para a retomada econômica, mostram como deve 
ser feita a segurança para trabalhadores e clientes.  

 São 2 Portarias conjuntas. A específica para frigoríficos e laticínios com critérios técnicos 
que devem ser seguidos e já têm as análises das consultorias jurídicas tanto do ME como 
do MAPA e aguardam há 2 semanas a do MS, é uma demanda importante, pois os 
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Estados estão com suas próprias medidas restritivas e se começarem a aplicar as 
regulamentações que eles publicaram, hoje fechariam vários estabelecimentos. 

 Citou o Rio Grande do Sul que é um dos maiores Estados na produção de produtos de 
origem animal do país. Por isso têm pressa nessa Portaria Interministerial que já está 
finalizada pela área técnica e só falta o parecer jurídico do MS. 

 O MS informou que de fato a Portaria está em sua consultoria jurídica, irá verificar e 
atualizará ao Comitê. 

 O MD informou que o SENAI/SESI uma metodologia para instalações industriais de 
frigoríficos e laticínios, para evitar contaminação das pessoas e contaminações, se 
colocou à disposição do MAPA para ajudar nessa relação com o SENAI/SESI, caso 
entendam necessário. 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Não estava presente nesta reunião. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Não estava presente nesta reunião. 
  

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Não estava presente nesta reunião. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que a regulamentação da Lei Complementar nº 173, foi aprovada pelo Senado 
Federal, a proposta de Resolução que disciplina a suspensão ou renegociação de 
pagamentos de empréstimos ou dúvidas dos estados, dos municípios e do Distrito 
Federal com a União, bancos públicos e organismos internacionais. 

 Expectativa para reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN). 

 A FNP cobrou novamente o Protocolo para retomada da atividade econômica. 

 Hoje (17.06.2020) terão uma reunião do Conselho Tripartite e a FNP reforçou pedido de 
audiência com o Ministro Onyx Lorenzoni (MC). 

 Houve questionamentos sobre os critérios de descentralização de recursos (não 
financeiros), solicitação de cadastro do REVALIDA (autorização temporária) e a 
contratação de médicos cubanos participantes do Mais Médicos. 

 Informou, por fim, que o Projeto de Lei nº 1.075/2020 que dispõe sobre ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 
e dá outras providências, está em fase de sanção, o valor dessa ação emergencial é de 
R$ 3 bilhões. 
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 O ME informou que monitoram de perto a questão do art. 4º da LC nº 173. 

 E sobre o Protocolo, o ME informou que esperam o Portaria do Protocolo Geral do MS 
para logo em seguida lançarem o Protocolo da retomada das atividades econômicas.  

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Heitor requereu atualização sobre o Protocolo conjunto entre o MS e o ME sobre a 
retomada da economia. 

 O MS relatou que aguarda os ajustes e despacho com o Ministro para socializar e 
publicar a Portaria, provavelmente será hoje (17.06.2020). 

 Heitor agradeceu a participação dos presentes no 1º workshop e na 1ª reunião do GT de 
Governança e Gestão de Riscos, e informou dos próximos encontros. 

 Pediu a participação de todos para contribuírem com as dificuldades encontradas e as 
melhores práticas aplicadas. 

 A reunião foi encerrada às 11h00m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 MRE informar se realizaram pesquisa sobre a possibilidade de exportação de 
ventiladores pulmonares fabricados por empresas Brasileiras, inicialmente para países 
da América Latina, conforme requerido pelo MD. 
 

 O Ministério da Economia avaliará a possibilidade de compra de testes para os 
Ministérios de Minas e Energia, Turismo e Justiça e Segurança Pública, assim também 
como aos demais Ministérios interessados. 
 

 O Ministério da Economia trará informações sobre uma nova Orientação Geral do 
Trabalho Remoto, a pedido do MJSP. 

 

 O Ministério da Saúde atualizará a demanda feita pelo MAPA no que tange a Análise de 
sua Consultoria Jurídica, para publicação de Portaria Interministerial (MAPA/ME/MS), 
para frigoríficos e laticínios, no que tange a retomada econômica e diretrizes de 
segurança.   
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55ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 19/06/2020 
Horário: 10h08m às 10h42m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 O Assessor da Secretária-Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, justificou a ausência 
do Secretário-Executivo da Casa Civil, Gen. Sergio Pereira e de seu Adjunto, Thiago 
Meirelles, e iniciou a reunião repassando a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Infraestrutura (SAINF/SAM/CC), Rafael Vitale, justificou a 
ausente do Subchefe de Articulação e Monitoramento, Heitor Abreu, e acompanhou a 
reunião. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Região Sudeste hoje (19.06.2020) às 11h00m pauta focada na retomada. 

 Resolução CMN sobre a regulamentação da LC 173 de autorização de prorrogação de 
pagamento para empréstimos com bancos estaduais e federais. 

 Falta discutir precatórios. 

 Reunião com o Ministério Público Federal sobre a falta de medicamentos para 
intubação. Solicita ao MS regulamento sobre fornecimento dos dados de laboratórios 
privados. Solicita também quantidades de entregas de testes PCR e rápidos e de 
respiradores por unidade da Federação. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Destaca aumento dos casos de servidores positivos e da necessidade de definir 
protocolo para este tema. 

 Socialização do Protocolo do MS para servidores da pasta. 

 Publicada o Portaria 1.565/2020 sobre a retomada das atividades nos ambientes de 
trabalho. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-
2020-262408151 

 Publicada orientação também sobre o uso da cloroquina. 

 Publicada Portaria conjunta sobre laticínios e frigoríficos. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-19-de-18-de-junho-de-2020-
262407973 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Pedido de MP sobre iniciativas de combate a Covid-19 na área da defesa facilitando a 
exportação com facilidades tributárias, inclusive defesa biológica que já é 
regulamentada por Lei e precisamos de ações práticas. 
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 O empresariado fez as ações práticas, basta, agora, a regulamentação do Estado para 
que não se percam essas ações e fechamentos de laboratórios, tem mapeados as 
compras dos estrangeiros. 

 Sobre os medicamentos, tiveram reunião ontem, e mapearam pelo menos 3 fármacos 
que poderão ser importados pela Paro e equacionar e nivelar o mercado. Solicitou 
reunião com TCU para que possam orientar os agentes públicos para comprarem dentro 
da tabela da CEMED sem sofrerem ações judiciais e multas por tal ação. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. Apenas lembrou o pedido de disponibilidade de testes 
para servidores da pasta.  

 
Ministério da Economia (ME) 

 Sobre a Portaria que falta da LC 173 estão monitorando a etapa que falta. 

 Sobre os testes informou que conversou com a área de compras de testes e pediu para 
os interessados entrarem em contato diretamente com a Srª Daniela Calazan e Lara 
Brainer da Central de Compras SEGES, que verificaria a possibilidade dos testes que têm 
no Hospital Universitário da UNB para “apagar” esse foco existente nos Ministérios do 
Turismo e Minas e Energia. 

 6 mil testes rápidos doados já foram destinados ao HUB e ANP. Não há protocolo no ME 
sobre isso. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Estão atentos a todas as demandas tratadas aqui no âmbito do Comitê de Crise e do 
CCOp e relata produção de relatórios de inteligência segmentados por setorial. 

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Consulta a Embaixadas sobre demandas de respiradores nacionais. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que o Ministério pretende seguir protocolo centralizado de testagens. 

 Questionado pela Casa Civil sobre a Portaria 255, informou que deve ser enviada ainda 
hoje à Casa Civil. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Comentou sobre a portaria conjunta nº 19/2020 agradeceu a equipe da Casa Civil, da 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do ME, e a equipe do MS. 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Reiterou a solicitação ao MS e MJSP sobre a publicação da Portaria 255 que vencerá no 
domingo (21.06.2020). 

 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, encerrou a reunião 
às 10h42m. 

 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM chamará reunião com MS e ME para tratar do protocolo de compra de testes 
para os servidores públicos. 
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56ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 22/06/2020 
Horário: 10h09m às 10h53m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 O Assessor da Secretária-Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, justificou a ausência 
do Secretário-Executivo da Casa Civil, Gen. Sergio Pereira e de seu Adjunto, Thiago 
Meirelles, e iniciou a reunião repassando a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Infraestrutura (SAINF/SAM/CC), Rafael Vitale, justificou a 
ausente do Subchefe de Articulação e Monitoramento, Heitor Abreu, e acompanhou a 
reunião. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Finalizaram a 6ª Rodada de reuniões com Região Sudeste na sexta-feira (19.06.2020), o 
Estado do Rio de Janeiro não participou, e desta reunião resultou alguns pedidos 
conforme segue: 

 Espírito Santo cobrou informações sobre entrega de respiradores nos municípios, 
demandou lista de medicamentos. 

 Minas Gerais cobrou habilitação de leitos (expectativa de aceleração da pandemia nos 
próximos dias). 

 São Paulo pediu informações sobre os testes positivos e negativos dos laboratórios 
privados. 

 Mesmo com recorde de casos nos últimos dias, destacou que os resultados são 
positivos, pois foram abaixo do estimado. Estão em campanha para uso de máscaras. 

 Pediram para resolver o atraso na divulgação de dados do e-SUS (queda de sistema) que 
prejudica atualização de dados e comunicação da pandemia. 

 Próxima agenda SEGOV: Entidades municipalistas (CNM e FNP) regulamentação da LC 
173. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que os dados de EPis estão atualizados, porém a data está desatualizada. 
Corrigirá. 

 Sobre os dados de laboratórios privados, há minuta de Portaria nesse sentido em 
discussão interna. 

 412 respiradores entregues no fim de semana, sendo 4847 no total. 

 Publicada a Portaria nº 319 sobre a prorrogação sobre a entrada de estrangeiros por 
mais 15 dias. http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-319-de-20-de-junho-de-
2020-262502191 
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 Publicada Orientação sobre a retomada pela Confederação Nacional de Futebol – CBF. 
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47078-treinos-e-partidas-de-
futebol-devem-seguir-orientacoes-para-evitar-covid-19 

 Publicada hoje (22.06.2020) a Portaria nº 1.579 que credencia temporariamente 
municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento 
para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o 
cenário emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (Covid-19). No total foram habilitados 807 Centros de Atendimento em 767 
Municípios. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que 1502 respiradores já foram recuperados pelo sistema SENAI. 

 Mapearam a falta de pelo menos 7 medicamentos para uso hospitalar que será objeto 
da reunião de hoje (22.06.2020) às 17h00m. 

 Haverá reunião também hoje com o MInfra, para tratar da chegada de 30 tomógrafos 
doados pela Siemens, que virá da China, provavelmente pela via marítima.   

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou sobre o Projeto de Lei nº 1.075 de 2020 que dispõe sobre ações emergenciais 
ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, de R$ 3 
bilhões.  

 Prazo final para sanção será em 29.06.2020. Ministérios e Órgãos/Entidades 
consultados: MJSP, ME, MS, MTur, MC, MMFDH, MCTI, MEC, CGU, AGU, SAJ e SAG 
(dados repassados pela SAG pelo Rodrigo Rodrigues).  

 Sobre a questão dos Hotéis para uso de profissionais da Saúde, foram recebidas as 
contribuições dos órgãos setoriais e espera finalizar até o fim dessa semana 
(26.06.2020).  

 
Ministério da Economia (ME) 

 Sobre a Portaria que falta da LC 173 estão monitorando a etapa que falta e em contato 
permanente com a Secretária Deborah Arôxa. 

 Votação da Medida Provisória nº 944 essa semana, sobre crédito extraordinário do 
Ministério do Turismo de R$ 5 bilhões. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Consulta a Embaixadas sobre demandas de respiradores nacionais. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Pediu atenção ao CCOp sobre a autorização pelo MJSP de entrada no Brasil de 
especialistas estrangeiros para o comissionamento e etapas de conclusão da 
implantação da UTE GNA I, no Rio de Janeiro.  
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 A SAM informou que o MME tem que fazer o procedimento para o MJSP, para que os 
estrangeiros adentrem no Brasil, caso já pacificado no MJSP por casos análogos. 
Informou que o pedido tem que ser acompanhado dos Vistos laborais dos estrangeiros. 

 O MME agradeceu e disse que fará isso ainda hoje (22.06.2020). 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou que já chegaram ao Brasil 135 milhões de máscaras, sendo 15 milhões de 
máscaras KN-95. 

 Pede padronização de tratamento das embarcações. 

 Solicita apoio e articulação dos órgãos envolvidos para uma Reunião sobre cabotagem 
essa semana com a ANVISA para revisão dos normativos. 

 Pede resolução essa semana para os estrangeiros. 

 A SAM informou que já está programada uma reunião com a ANVISA para tratar do tema 
dos estrangeiros. 

 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Pediu a inclusão do Secretário-Executivo do Ministério das Comunicações para que se 
dê andamento nas demandas a ele relacionadas. 

 Hoje é o último dia da chamada pública para cadastrar empresas produtoras de 
respiradores e EPIs, já foram recebidas 678 propostas de empresas. 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Inicio do acordo com a DPU sobre o auxílio emergencial sobre negativa documental. 

 DPU faz desbloqueio do auxílio e passa-se a receber, evitando ações judiciais. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Lançamento do Plano para Povos e Comunidades Tradicionais – PCT, idosos, mulheres 
em situação de violência e famílias vulneráveis. Planejam lançar o Plano de Pessoas com 
deficiência em 06.07.2020. Reunião não última sexta (19.06.2020), em encerramento às 
discussões. Prevê assinatura e decreto. 

 Para crianças e adolescentes prevê o lançamento dia 13.07.2020, aniversário do 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Reunião de levantamento de ações com 
órgãos setoriais que têm interface (MEC, volta às aulas). Pede à CC que convoque uma 
reunião. 

 Sente falta de balanço das ações realizadas pera estes públicos para fazer lançamento. 
Pede à CC realizar este monitoramento. Balanço também com prefeituras (asilos) com 
a SEVOG. 

 A SAM/CC informou que esse é um assunto que tem que ser trazido à CC pela ASCOM 
do próprio Ministério, e que o balanço pode e deve ser feito pela própria ASCOM da 
Pasta. 
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 A Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS faz balanços periódicos da adesão às 
Portarias 369 e 378, o MMFDH pede recorte para Idosos. 

 O MC propôs procurarem a pasta da Secretária Mariana Neris, da Secretaria Nacional 
de Assistência Social – SNAS onde as prefeituras aderem ao próprio ILPI e recebem 
relatórios. 

 O MMFDH relatou também que a imprensa vem relatando falsas notícias sobre as 
entregas de cestas básicas nas regiões de difíceis acesso, e que o MMFDH fez uma 
parceria com a Assembleia de Deus para ajudar ainda mais nessas entregas. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Comentou sobre Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 2 de 19.06.2020, do Conselho 
Nacional do Ministério Público – CNMP sobre critérios de atuação na fiscalização de 
políticas públicas. https://www.conjur.com.br/dl/membros-mp-sao-orientados-
respeitar.pdf 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, encerrou a reunião 
às 10h53m. 

 
 

 Encaminhamentos 
 

 SEGOV requereu atualização do MS sobre os resultados dos laboratórios privados nas 
testagens positiva ou negativa. 
 

 Pedir informações/atualização ao MME sobre a autorização pelo MJSP de entrada no 
Brasil de especialistas para o comissionamento e etapas de conclusão da implantação 
da UTE GNA I, no Rio de Janeiro.  

 

 A SAM agendará reunião com a ANVISA (demanda do MInfra) para tratar da 
padronização de tratamento das embarcações e sobre a revisão dos normativos de 
cabotagem. 
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57ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 24/06/2020 
Horário: 10h08m às 10h34m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da SAM/CC, Heitor Abreu, iniciou a 57ª Reunião agradecendo e 
parabenizando a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades deste Comitê de Crise pelos 
100 dias de trabalho completados na data de hoje. 

 Informou a publicação do Decreto nº 10.404 de 22.06.2020 que alterou o Decreto nº 
10.277 que instituiu este Comitê de Crise, permitindo a deliberação sobre as 
prioridades, as diretrizes e os aspectos estratégicos relativos aos impactos da Covid-19. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10404.htm 

 Ante essa alteração, informou que será disponibilizado hoje, via e-mail, algumas 
deliberações para votação dos Ministérios e Órgãos/Entidades deste Comitê para 
votação até amanhã (25.06.2020) visando a aprovação na 58ª Reunião que ocorrerá na 
próxima sexta-feira (26.06.2020).  

 Após, informou os encaminhamentos pendentes e repassou a palavra aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião de AGU com Tribunais Superiores. Outras devem ser agendadas também com 
Ministérios Públicos. 

 Sobre a regulamentação da Lei Complementar nº 173, informa que: 
a) Falta apenas Ato da Receita Federal do Brasil para regulamentar art. 9º que trata 

dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com 
vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020. 

b) Monitorar com bancos públicos os adiamentos dos contratos. 

 Outros assuntos importantes: 
a) CULTURA: Projeto de Lei nº 1.075/2020 (em fase de sanção) R$ 3 bilhões de auxílio 

financeiro a artistas e estabelecimentos culturais. Existem dúvidas sobre a 
operacionalização da Plataforma Mais Brasil. 

b) SAÚDE: questionamentos sobre os critérios de descentralização de recursos 
(financeiros e não financeiros), realização do REVALIDA 2020 com periodicidade 
semestral, disponibilização de cadastro dos profissionais que trabalham no 
Programa Mais Médicos. 

c) EDUCAÇÂO: orientações quanto ao período letivo, discussões sobre o FUNDEB. 
d) PREVIDÊNCIA: ajuste na Portaria para nova prorrogação de prazos de obrigações. 
e) ELEIÇÕES MUNICIPAIS: sugestão da Confederação Nacional dos Municípios – CNM 

para adiamento em virtude das incertezas sobre os efeitos da pandemia. 

 Como agenda, terão hoje, início da 7ª Rodada com Comitês Estaduais a começar com os 
Estados do Nordeste às 15h30m com participação do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento – MAPA, para tratar do Plano Safra.     

 

Anexo 57a Reuniao Comite de Crise 24.06.2020 - Memoria (1980587)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 195



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou sobre o encaminhamento dos resultados de testes realizados por laboratórios 
privados que estão concluindo Nota Técnica sobre o assunto e publicarão uma Portaria 
a respeito do assunto, manterá este Comitê informado. 

 Informou também da publicação da Portaria nº 1.571 de 19.06.2020 que homologa 
adesão das equipes de Saúde da Família informatizadas ao Programa de Apoio à 
Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS) 
do SUS. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.571-de-19-de-junho-de-
2020-262754060  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que até sexta (26.06.2020) deve ter novidade sobre o Projeto de Lei nº 1.075 
de 2020 (FUNGETUR) que dispõe sobre ações emergenciais ao setor cultural a serem 
adotadas durante o estado de calamidade pública, de R$ 3 bilhões. Prazo final para 
sanção será em 29.06.2020.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Aguarda o chamamento da reunião para tratar do Protocolo de Testagens para 
servidores públicos da união. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Pediu atualização da situação dos Colombianos que estavam no aeroporto de Guarulhos 
em São Paulo. 

 O MRE informou que grande parte já retornou à Colômbia e tendo novidades atualizará 
este Comitê. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que participou da reunião do Grupo de Trabalho de Governança e Gestão de 
Riscos ontem para tratar do Eixo Segurança Pública. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Acompanha o Plano Safra e prorrogação dos contratos com a CEF. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Pede celeridade para a nomeação do ordenador de despesas do auxílio emergencial, 
para Secretaria de Cadastro Único. 

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Reunião confirmada para Plano de Contingência para Crianças e Adolescentes que será 
anunciado em 06.07.2020. 

 Pede apoio do Ministério da Defesa para celeridade na entrega de cestas básicas para 
Povos Indígenas no Amazônas. 

 
Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Informou o lançamento ontem (23.06.2020) de medidas para o aumento da liquidez, 
especialmente para Pequenas e Médias Empresas e Pessoa Física. 

 Destaca o refinanciamento do crédito imobiliário para Pessoa Física. 

 Direcionamento da poupança para empréstimos de Pequenas e Médias Empresas pelos 
bancos. 

 Possibilidade de compra e venda de títulos da dívida pública pelas empresas privadas 
(debêntures e outros títulos). 

 Implementação do PIX (sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central) deve 
ser implantado no 2º semestre. 

 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
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Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da SAM/CC, Heitor Abreu, informou novamente que disponibilizaremos 
hoje, via e-mail, algumas deliberações para votação dos Ministérios e Órgãos/Entidades 
deste Comitê para votação até amanhã (25.06.2020) visando a aprovação na 58ª 
Reunião que ocorrerá na próxima sexta-feira (26.06.2020).  

 Informou também sobre o encaminhamento da padronização e revisão de normas da 
ANVISA para embarcações marítimas que a ANVISA emitiu a nova Nota Técnica 130 
atualizando as medidas sanitárias a serem adotadas em portos e embarcações, frente 
aos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19). 
file:///C:/Users/RobsonC/Downloads/Nota%20Te%CC%81cnica%20n%C2%B0%20130.
pdf 

 Após, encerrou a reunião às 10h34m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM enviará por e-mail, as deliberações para votação dos Ministérios e 
Órgãos/Entidades deste Comitê para votação até amanhã (25.06.2020) visando a 
aprovação na 58ª Reunião que ocorrerá na próxima sexta-feira (26.06.2020).  
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58ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 26/06/2020 
Horário: 10h10m às 10h27m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da SAM/CC, Heitor Abreu, iniciou a 58ª Reunião e repassou a palavra aos 
Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Sem considerações relevantes.    
 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 370 novos leitos de UTI. 

 Heitor informou que a reunião sobre o Protocolo de testagens está agendada para 
quarta-feira (01.07.2020), às 16h30m.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou sobre a Reunião às 11h00m no Ministério da Defesa sobre túneis e câmaras 
de desinfecção, com a presença do representante do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - MAPA com professores pesquisadores dos Estados de Santa Catarina 
e Bahia, entre outros pesquisadores da área no Estado de São Paulo. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que foram repatriados 142 brasileiros que estavam em Toronto (CAN), 
chegaram na quinta-feira (25.06.2020) em Guarulhos-SP. Estão previstos mais 2 voos 
vindos do Canadá para os próximos dias. 

 Informou também a chegada de 200 respiradores doados pelo Governo Norte-
Americano, haverá uma cerimônia virtual para registrar a entrega.   

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Agradeceu este Comitê e o CCOp pela coordenação da autorização para a entrada dos 
estrangeiros pelo MJSP para a Usina Termelétrica GNA I no Estado do Rio de Janeiro.  
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informou que foram publicadas a Portarias: 

 Portaria nº 1.800 de 25.06.2020 que suspende a contagem de prazos previstos na 
Portaria nº 287 de 28.06.2013, do Ministério das Cidades, como medida administrativa 
de enfrentamento da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.800-de-25-de-junho-de-2020-
263630004 

 Portaria nº 1.801 de 25.06.2020 que altera prazos previstos na Portaria MCIDADES nº 
704, de 4.12.2018, alterada pela Portaria MDR nº 3.187 de 31.12.2019 e no manual 
aprovado pela Portaria MDR nº 646 de 18.03.2020 para o enfrentamento da crise 
provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.801-de-25-de-junho-de-2020-
263629989  

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informou que estão atentos às questões sanitárias. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Ausente. 
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Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da SAM/CC, Heitor Abreu, informou que disponibilizaremos hoje, via e-mail, 
algumas deliberações para votação dos Ministérios e Órgãos/Entidades deste Comitê 
para deliberação e votação na segunda-feira (29.06.2020). 

 Após, encerrou a reunião às 10h27m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos nesta 58ª Reunião do Comitê de Crise.  
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59ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 29/06/2020 
Horário: 10h06m às 10h44m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, iniciou a 59ª Reunião e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que iniciaram a 7ª rodada de reuniões com comitês estaduais, com a 
participação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, para 
tratar do Plano Safra e outras políticas setoriais para garantia do abastecimento. 

 Região Centro-Oeste (DF ausente). 
a) MS – Situação controlada (ocupação UTI de 61% na capital, HC em funcionamento), 

mas aguarda entrega de medicamentos (kits de intubação). 
b) MT – Rápida evolução da doença, risco de extrapolar a capacidade assistência: 
b1) Taxa de ocupação UTI de 87,9%, houve desabilitação de leitos; 
b2) Desabastecimento de medicamentos (UTI); 
b3) 130 dos 141 municípios apresentam casos; 
b4) Rondonópolis: aquisição frustrada de respiradores; 
b5) Queda na capacidade de testagem (de 1500/dia para cerca de 400/dia) em virtude 
de fim de contrato com empresa prestadora de serviço ao LACEN; 
b6) Classificação de risco por municípios e medidas de isolamento. 

 Região Sul (Paraná ausente). 
a) RS – Ponto focal justificou ausência mas enviou representante da Secretaria de 

Agricultura. 
b) SC – 3 pontos principais sobre o enfrentamento da crise: 
b1) falta de medicamentos para UTI (suspendeu cirurgias eletivas); 
b2) necessidade urgente de habilitação de novos leitos; 
b3) recursos financeiros para aquisição de ambulâncias (transferências 
interhospitalares). 

 Reunião com entidades municipalistas (CNM e FNP) com a participação do MAPA. 
   

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que abriram processo de preços para requisição de medicamentos na sexta-
feira (26.06.2020). 

 Informou que o MS anunciou sábado (27.06.2020) que vai firmar acordo de cooperação 
entre a Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), Universidade de Oxford e AstraZeneca para o 
desenvolvimento tecnológico e acesso do Brasil à vacina para Covid-19. 
https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/saude-anuncia-parceria-para-producao-
de-vacina-contra-covid-19-neste-sabado/ 

 A chegada de 200 respiradores da doação feita pelo Governo Norte-Americano. 
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 E a entrega de mais 1.563 respiradores, totalizando a entrega de 6.420 respiradores até 
o momento para Estados e Municípios. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Estão nesse momento em reunião com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde – 
CONASS, para tratar da compra de medicamentos. 

 Informou que os laboratórios nacionais têm capacidade de produzir os medicamentos 
que estão em falta, porém, não na forma que os Estados e Municípios têm apresentado 
em suas licitações, ou seja, os pedidos têm que ser fracionados nos editais para períodos 
mais curtos e não para três meses de medicamentos como vem ocorrendo, tendo que 
trabalhar com logística de curto prazo. 

 Já estão monitorando os medicamentos de vermífugos e antibióticos. 

 Estão em conversas com o MAPA para limpeza e higienização com ozônio de Frigoríficos 
e Lacticínios. 

 O MS informou que trabalham numa ata de registro de preços aberto até sexta-feira 
(03.07.2020) e ficou de encaminhar a este Comitê/CCOp.  

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou sobre o pedido de veto no Projeto de Lei nº 1.075 de 2020 (FUNGETUR) que 
dispõe sobre ações emergenciais ao setor cultural a serem adotadas durante o estado 
de calamidade pública, de R$ 3 bilhões. Prazo final para sanção vence hoje (29.06.2020), 
estão pensando em operacionalizar e implementar pela Plataforma Mais Brasil e 
precisariam de 30 dias, e não 15 como está no PL. 

 O ME informou que o PL 1.075 segue para a questão orçamentária. 

 A SAG informou que a AGU e outros Ministérios também indicaram vetos e que há um 
compromisso político na Câmara dos Deputados. 

 O MTur se dispor a participar da reunião da SEGOV hoje com entidades municipalistas 
(CNM e FNP) com a participação do MAPA. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que foram repatriados mais 154 brasileiros que estavam no México.  
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou que juntamente com os Ministérios da Defesa e Saúde, tratam da logística dos 
30 tomógrafos da China. Têm reunião na sexta-feira (03.07.2020) para tratarem dessa 
pauta. 

 Sobre o transporte de máscaras, informou que já chegaram 147 milhões de máscaras 
tripla camada e 18,3 milhões de máscaras KN-95. 

 Informou que tem um voo programado pela LATAM para amanhã (30.06.2020) e pediu 
para que o MS analise a questão do pagamento. 

 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou do último Plano de Contingência para Povos Vulneráveis que será o da Criança 
e do Adolescente, que pretende lançar no Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(12.07.2020). 

 Sobre o Plano de Contingência para Pessoas com Deficiência, informou que alguns 
Ministérios ainda não encaminharam suas propostas, o lançamento está previsto para 
a próxima segunda-feira (06.07.2020) com a presença da 1ª Dama, Michelle Bolsonaro. 

 
Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
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Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, informou a publicação da Portaria nº 
332 de 26.06.2020 que designou os membros para comporem o Grupo de Trabalho para 
a Coordenação de Ações Estratégicas de Tecnologia da Informação, em resposta aos 
impactos relacionados à pandemia do coronavírus (Covid-19). 

 Em seguida, encerrou a 59ª Reunião às 10h44m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O Ministério da Saúde informará a este Comitê/CCOp, o Cronograma da Ata de Registro 
de Preços Abertos até sexta-feira (03.07.2020).   
 

 O Ministério da Saúde analisará a questão do pagamento do voo da LATAM de amanhã 
(30.06.2020) quanto às máscaras da China. 
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60ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 01/07/2020 
Horário: 10h07m às 10h45m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, iniciou a 60ª Reunião informando que 
foi encaminhada a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades a Resolução e seus Anexos 
que dispõem sobre procedimentos a serem adotados por órgãos e entidades do Poder 
Executivo Federal em relação às solicitações de transporte de equipamento, 
medicamentos e insumos para o combate à Covid-19, para deliberações e aprovação 
nesta 60ª Reunião Ordinária, em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Infraestrutura (SAINF/SAM/CC), Rafael Vitale, informou a 
publicação da Portaria nº 340 de 30.06.2020, que dispõe sobre a restrição excepcional 
e temporária de entrada no País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, conforme 
recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-340-de-30-de-junho-de-2020-
264247695 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que em reunião com entidades municipalistas, CNM e FNP restou na 
demanda, conforme abaixo: 
a) Necessidade de reunião com o TCU para esclarecimentos sobre a prestação de 

contas dos recursos da LC 173. 

 Sobre a MP 938 (recomposição de até R$ 16 bi para FPE e FPM) qual será a destinação 
dos recursos não utilizados. 

 Lei nº 14.017, de 29.06.2020, ações emergenciais destinadas ao setor cultural, pediram 
reunião para tirar dúvidas sobre a operacionalização (Plataforma Mais Brasil). 

 EDUCAÇÃO – Orientações quanto ao período letivo (MP 934), discussão sobre FUNDEB. 

 SAÚDE – Definição sobre os R$ 10 bi da MP 969 e participação na Força Tarefa de 
Fundamentação (Portaria nº 1.587). 

 PREVIDÊNCIA – Ajuste na Portaria para nova prorrogação de prazos de obrigações. 

 7ª rodada com comitês estaduais, hoje com os Estados da Região Norte, com a 
participação do MAPA.    

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Sobre a demanda da SEGOV sobre a Portaria nº 1.587, buscará informações e repassará 
ao CCOp. 

 Abrirão essa semana, se não houver qualquer intercorrência, a sessão para o Pregão 
referente a tomada de preços de medicamentos, com prazo para entrega de propostas 
até 16.07.2020. 

Anexo 60a Reuniao Comite de Crise 01.07.2020 - Memoria (2002593)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 206



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Monitoram a recuperação de respiradores, informou que já recolheram mais de 3.700 
respiradores, o que ultrapassou a meta que era de 3.600 e já foram devolvidos e 
recuperados 1.632 respiradores. 

 Informou que serão adquiridos pelo MS, aproximadamente 8 mil ventiladores 
pulmonares das empresas nacionais que foram certificadas pela ANVISA. 

 Informou que o MS forneceu medicamentos (kit intubação) à alguns Estados mais 
críticos. 

 Precisa saber dos Estados, qual a demanda dos medicamentos que necessitam para 
monitorarem corretamente e que apresentem planilha com cronogramas e prazos. 

 Esta semana farão a 5ª Reunião com a indústria farmacêutica no MD via vídeo 
conferência. 

 Informou sobre a publicação do Decreto nº 10.407 de 29.06.2020 que regulamenta a Lei 
nº 13.993 de 23.04.2020, que dispõe sobre a proibição de exportações de produtos 
médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate à epidemia da Covid-19 no 
País. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/decreto/D10407.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2010.407%20DE%
2029,da%20covid%2D19%20no%20Pa%C3%ADs. 

 Informou que a APSEN Farmacêutica S.A., fará a doação de cloroquina para que a Bahia 
seja um case que possa ser reconhecido em todo o Brasil no tratamento da Covid-19.  

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Informou sobre um crédito extraordinário que virá hoje à Casa Civil. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Pediu maiores esclarecimentos sobre a publicação do Decreto nº 10.407 de 29.06.2020 
que regulamenta a Lei nº 13.993 de 23.04.2020, que dispõe sobre a proibição de 
exportações de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate à 
epidemia da Covid-19 no País. 

 O MD informou que o Decreto não libera a exportação, apenas o regulamenta, e que o 
ME poderá impedir a exportação caso entenda necessário. 

 O ME por conseguinte, informou que buscará maiores informações e as trará na próxima 
reunião deste Comitê. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Quanto à solicitação de esclarecimento do GSI, informou que a publicação do Decreto 
nº 10.407 tratou da flexibilidade da possibilidade de exportação dos produtos e que o 
ME pode, com conforto e tranquilidade, impedir a venda dos produtos elencados no 
anexo do referido Decreto caso haja demanda destes produtos no mercado Brasileiro. 

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Anexo 60a Reuniao Comite de Crise 01.07.2020 - Memoria (2002593)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 207



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 
 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Com problemas técnicos, não participou da reunião. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou a publicação da Lei nº 14.018 de 29.06.2020, que dispõe sobre a prestação de 
auxílio financeiro pela União às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), 
no exercício de 2020, em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2020/Lei/L14018.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2014.018%2C%20DE%2029%2
0DE%20JUNHO%20DE%202020&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20presta%C3%A
7%C3%A3o%20de,coronav%C3%ADrus%20(Covid%2D19). 

 Confirmou o lançamento do Plano de Contingência para Pessoas com Deficiência para a 
próxima segunda-feira (06.07.2020). 

 
Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informou que vêm trabalhando em conjunto com o MS e ME na questão de ambientes 
frigoríficos de forma uníssona, mostrando uma posição de governo federal. A questão 
do uso de câmaras e túneis de desinfecção foi abordada em reunião dos três órgãos com 
o Ministério Público do Trabalho, que apresentou suas preocupações. 

 Pediu que aguardem a reunião que farão hoje (01.07.2020) para um alinhamento 
interno antes de envidarmos esforços por parceiros adicionais. 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 
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 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, então, leu em voz alta e clara a 
Resolução e seus Anexos que dispõem sobre procedimentos a serem adotados por 
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal em relação às solicitações de transporte 
de equipamento, medicamentos e insumos para o combate à Covid-19, e em seguida, 
os colocou para votação deste Comitê de Crise. 

 A Resolução e seus Anexos, foram APROVADAS POR UNÂNIMIDADE e será publicada 
no Diário Oficial da União - DOU.  

 Nada mais tendo a ser resolvido, deliberado e votado, encerrou à 60ª Reunião Ordinária 
às 10h45m. 

 

 Encaminhamentos 
 

 A CC/SAM agendará reunião com TCU e CGU para tratar de esclarecimentos sobre a 
prestação de contas dos recursos da LC 173. 
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61ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 03/07/2020 
Horário: 10h06m às 10h38m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, iniciou a 61ª Reunião e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que em reunião com a Região Norte, relataram preocupação com a 
interiorização da doença (desafio para o sistema de saúde) pois a taxa de ocupação 
ainda é alta em vários Estados. 

 Apresentaram demandas ao Ministério da Saúde relacionadas à medicamentos de UTI 
(bloqueadores neuromusculares), leitos, insumos (kit de extração) para testes RT-PCR. 

 O AM informou a prisão da Secretária de Saúde. 

 O PA afastamento do Secretário de Saúde, também Presidente do CONASS, que criticou 
a atuação do Governo Federal em carta de desligamento. 

 O AC comentou que recebeu 50 respiradores doados que estavam em Brasília e 
precisava de apoio logístico para o transporte, ressaltou necessidade de um Hospital de 
Campanha para a Cidade de Cruzeiro do Sul. 

 Sobre a apresentação do MAPA reforçaram 3 pontos relevantes para a Região, a saber: 
a) Regularização fundiária; 
b) Desburocratização das operações de crédito e; 
c) Importância da biodiversidade. 

 Informou, por fim, que a reunião que ocorreria hoje com a CNM e FNP sobre FUNDEB 
com a Região Sudeste, ficou para segunda-feira (06.07.2020). 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a publicação da Portaria nº 1.666 de 01.07.2020 que dispõe sobre a 
transferência de recursos financeiros no valor de R$ 13.8 bilhões aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19). 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.666-de-1-de-julho-de-2020-
264505695 

 Informou que do valor total de R$ 13.8 bilhões, R$ 11.3 bilhões foram transferidos aos 
Estados e R$ 2.5 bilhões para os Municípios. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que na quinta-feira (02.07.2020) reuniram-se com representantes do MS, 
SINDFARMA e Fabricantes de medicamentos para tratar de fármacos para atendimento 
precoce envolvendo entre outros fármacos, os antibióticos, a cloroquina e a 
azitromicina. 
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 Informou que está havendo um conflito de interesses entre as fabricantes relacionadas 
aos vermífugos ANITTA e IVERMECTINA. Ambos têm a mesma função, só que o fármaco 
ANITTA precisa de receituário médico e a IVERMECTINA está sendo vendida sem o 
receituário. Proibiram a venda sem receita médica somente do fármaco ANITTA. 

 Informou, por fim, que o voo contendo doação de insumos dos Emirados Árabes Unidos 
– EAU para o Brasil, está previsto para chegar segunda-feira (06.07.2020) às 06h00m na 
base aérea de Brasília, trazendo insumos hospitalares como máscaras e kits de testes 
para covid-19. São aproximadamente 10 toneladas de insumos. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem consideração revelantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Informou que trabalham em 2 pedidos de créditos extraordinários, um para o MTur de 
R$ 3 bilhões, o Ministro Paulo Guedes talvez assine hoje e assim, encaminharão para 
análise da CC, e o segundo, de R$ 160 milhões para o MMFDH que está na SOF, mas 
esperam submeter à CC ainda na data de hoje. 

 Informou que conversa com o MD para o regular recebimento da doação dos EAU que 
chegará na segunda-feira (06.07.2020) na base aérea de Brasília. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informou que as Liminares Judiciais tiveram uma drástica redução nos últimos dias. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informou que estão prestando toda a ajuda necessária à Região Sul do país que foram 
atingidas pelo Ciclone Bomba e que mais de 1000 pessoas trabalham para restabelecer 
a energia elétrica na Região. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
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Ministério da Educação (MEC) 

 Informou a publicação da Portaria nº 572 de 01.07.2020 que institui o Protocolo de 
Biossegurança para Retorno das Atividades nas Instituições Federais de Ensino e dá 
outras providências.  http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-572-de-1-de-
julho-de-2020-264670332 

 Informou aporte de R$ 36 milhões nas Universidades federais médicas. 

 Parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII e as 
Universidades e Institutos federais para que estudante de graduação e pós-graduação 
possam atuar nas indústrias de forma prática. A proposta é unir pesquisa acadêmica ao 
mercado, com foco no fomento à inovação.  
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou a publicação do decreto nº 10.412 de 30.06.2020 que altera o Decreto nº 
10.316 de 07.04.2020 para prorrogar o período de pagamento do auxílio emergencial 
de que trata a Lei nº 13.982 de 02.04.2020. Serão mais 02 parcelas de R$ 600,00. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10412.htm 

 Trata com a CEF e o BACEN os últimos ajustes no cronograma de pagamento. 

 Informou que ontem (02.07.2020) acabou o prazo para requerer o auxílio emergencial.  

 Informou também que o TCU está questionando esse fim de prazo para requerimento, 
o que despertou um contrassenso porque o próprio TCU em outras oportunidades, 
questionou que haviam pessoas demais no programa. Mas é uma situação que irão 
resolver com o TCU.   

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Estão acertando os últimos detalhes para o lançamento do Plano de Contingência para 
Pessoas com Deficiência para a próxima segunda-feira (06.07.2020), dia em que se 
comemora os 05 anos da Lei Brasileira de Inclusão – LBI. 

 Estão trabalhando também no decreto da Avaliação Biopsicossocial. 

 Informou que o Secretário Executivo do Ministério da Educação, Paulo Voguel, acenou 
positivamente em apoio à adaptar as escolas conforme a LBI para pessoas com 
deficiência. 

 Agradeceu o ME pelo apoio no crédito extraordinário para Instituições de Longa 
Permanência de Idosos – ILPIs. 

 Informou que a Ministra Damares Alves está preocupada com os Povos Indígenas da 
etnia Xavantes no MT. Os mesmos têm a cultura de festas e comemorações e com isso 
tem aumentado o número de casos de Covid-19. 

 Requereu agenda para tratar desse caso.  
 
Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informou que haverá uma Campanha de Vacinação da H1N1 para todos os 
trabalhadores do Agronegócio e dos trabalhadores relacionados às atividades 
essenciais.  

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Anexo 61a Reuniao Comite de Crise 03.07.2020 - Memoria (2002611)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 212



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 Nada mais havendo para ser deliberado, o Secretário-Executivo Adjunto, Thiago 
Meirelles, encerrou à 61ª Reunião Ordinária às 10h38m. 

 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM/CC agendará reunião para tratar da questão dos Povos Indígenas da etnia 
Xavantes do MT, conforme pedido do MMFDH. 
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62ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 06/07/2020 
Horário: 10h08m às 10h30m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, iniciou a 62ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise informando a publicação da Resolução nº 7 de 03.07.2020, que dispõe 
sobre procedimentos a serem adotados por órgão e entidades do Poder Executivo 
federal em relação às solicitações de transporte de equipamentos, medicamentos e 
insumos para o combate à Covid-19, deliberada e aprovada de forma unânime por este 
Comitê de Crise na 60ª Reunião Ordinária de 01.07.2020 e repassou a palavra aos 
Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a habilitação de mais 134 leitos de UTI, sendo 128 adultos e 6 pediátricos. 22 
leitos no RJ e 112 em SC, totalizando 9.145 leitos de UTI exclusivos para o combate à 
Covid-19. Foram disponibilizados para estes leitos o valor de R$ 1.311 bilhões até a 
presente data. 

 A distribuição por Região do País: 
a) Norte: 730 leitos – R$ 105 milhões; 
b) Nordeste: 2.648 leitos – R$ 381 milhões; 
c) Centro-Oeste: 726 leitos – R$ 104 milhões; 
d) Sudeste: 3.414 leitos – R$ 491 milhões; 
e) Sul: 1.627 leitos – R$ 230 milhões. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou a chegada, na data de hoje (06.07.2020), na base aérea do Aeroporto 
Internacional de Brasília-BSB, da doação de 10 toneladas de insumos hospitalares - EPIs, 
contendo: luvas cirúrgicas, kits de testagens rápidas, máscaras e aventais cirúrgicos do 
governo dos Emirados Árabes Unidos ao governo Brasileiro,. 
https://www.metropoles.com/brasil/covid-19-brasil-recebe-10-toneladas-de-itens-de-
saude-dos-emirados-arabes 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Aguarda a liberação do Decreto para o auxílio emergencial à Cultura pelo ME. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Informou que os 2 pedidos de créditos extraordinários, um para o MTur de R$ 3 bilhões 
o outro de R$ 160 milhões para o MMFDH, deverão ser encaminhados ainda hoje 
(06.07.2020) à Casa Civil. 
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Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informou que as instalações de transmissão elétrica na Região Sul do país que fora 
atingida pelo Ciclone Bomba estão restabelecidas e que a estrutura de tratamento da 
pandemia não foi afetada.  
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Hoje farão o pagamento do auxílio emergencial a 14 mil pessoas que estavam retidas 
pela retificação feita pela CGU, irão desbloquear para pagamento da 2ª parcela e em 
alguns casos da 3ª parcela. 

 Informou que o TCU questiona o Decreto de prorrogação do auxílio emergencial no 
tocante ao fechamento do cadastro de novos elegíveis. 

 Informou, por fim, que a CGU questionou sobre o fracionamento do pagamento dentro 
do mês. Irão responder esses questionamentos apontados.   

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que hoje (06.07.2020) às 17h00m, ocorrerá o lançamento do Plano de 
Contingência para Pessoas com Deficiência, dia em que se comemora os 05 anos da Lei 
Brasileira de Inclusão – LBI. 

 Sexta-feira (03.07.2020) realizaram reunião para tratar da questão Indígena de Barra do 
Garças/MT. O MMFDH enviará cestas básicas como reforço alimentar prevista para dia 
10.07.2020.  
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Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 Nada mais havendo para ser deliberado, o Secretário-Executivo Adjunto, Thiago 
Meirelles, encerrou à 62ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h30m. 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 62ª Reunião Ordinária.  
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63ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 08/07/2020 
Horário: 10h05m às 10h24m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles, iniciou a 63ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reportou pontos da reunião com entidades municipalistas e com comitês de crise 
estaduais da região Sudeste. 

 Informa reunião às 11h com Estados da região Nordeste. 
 
Ministério da Saúde (MS) 

 Publicada a Lei n. 14.021 de 07.07.2020 que dispõe sobre medidas de proteção social 
para prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas; 
cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas; 
estipula medidas de apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e 
aos demais povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento à Covid-19; e altera 
a Lei n. 8.080 de 19.09.1990, a fim de assegurar aporte de recursos adicionais nas 
situações emergenciais e de calamidade pública. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/lei-n-14.021-de-7-de-julho-de-2020-265632745  

 Informou que a Portaria sobre laboratórios privados foi enviada ao gabinete do Ministro 
para publicação. 

 Informou, por fim, sobre a ata de registro de preços, que 12 capitais manifestaram 
interesse na adesão, 2 informaram que não farão adesão. O prazo para adesão encerra 
na sexta-feira (10.07.2020).  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que recolheram 3.800 respiradores para recuperação pelo SENAI. 1.700 já 
foram recuperados e entregues e detectaram, até agora, que 23% são irrecuperáveis. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Aguarda a liberação do Decreto para o auxílio emergencial à Cultura pelo ME. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Informou que os 2 pedidos de créditos extraordinários, um para o MTur de R$ 3 bilhões 
o outro de R$ 160 milhões para o MMFDH, deverão ser encaminhados ainda hoje 
(07.07.2020) à Casa Civil. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
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Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Pede apoio do MS para questão do transporte das máscaras. 87% já foram recebidas, 
falta o pagamento do último voo (40 milhões de máscaras tripla camada e KN-95).  

 O MS informou que aguarda retorno da DLOG ainda no fim desta manhã. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Informou acerto com A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, para acesso à 
conectividade para 650 mil estudantes, viabilizando atividades remotas.  
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Confirmou Comitiva a Barra do Garças – MT para entrega de 3.600 cestas básicas a 
povos indígenas na sexta-feira (10.07.2020). 

 Informou que o anúncio do Plano de Contingência para Crianças e Adolescentes está 
previsto para o dia 13.07.2020. 

 Reunião sobre o PL de agravamento da pena em caso de violência doméstica. 

 Reunião quinta-feira (09.07.2020) com a SAM para balanço dos planos de contingências 
já lançados. Reforçar a comunicação estratégica em todas as ações realizadas para 
Povos e Comunidades Tradicionais.   

 
Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Vacinação H1N1 de profissionais que atuam nas centrais de abastecimento, frigoríficos 
e laticínios.  
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 Pede apoio da SEAF para divulgação desta ação para 400 municípios, enviará ofício. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Programa de crédito para pequenas e médias empresas em andamento. Está no ME. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 Nada mais havendo para ser deliberado, o Secretário-Executivo Adjunto, Thiago 
Meirelles, encerrou à 63ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h24m. 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 63ª Reunião Ordinária.  
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64ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 10/07/2020 
Horário: 10h00m às 10h23m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Assessor da Secretária-Executiva, Robson Crepaldi, iniciou a 64ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise, justificou as ausências do Secretário-Executivo, Sergio Pereira e do 
Secretário-Executivo Adjunto, Thiago Meirelles. 

 Em seguida, justificou a ausência do Subchefe de Articulação e Monitoramento, Heitor 
Abreu, ora representado pelo Subchefe Adjunto de Infraestrutura da SAM, Rafael Vitale 
Rodrigues e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que realizaram a 8ª rodada de reuniões com comitês estaduais de crise da 
região Nordeste com participação do MTur, informando R$ 5 bi no Fungetur, R$ 3 bi da 
Lei Aldir Blanc, selo “Turismo Responsável” – Limpo e Seguro. 

 Como destaques: 
a) PE – relatou preocupação com a interiorização da doença, especialmente para o 

agreste, relatou, também, alta incidência em profissionais da saúde (cerca de 16 mil 
afastamento); 

b) RN – relatou a suavização do contágio nos últimos 15-20 dias, com redução da taxa 
de transmissibilidade a 0,9, mas com taxa de ocupação ainda elevada, expectativa 
de abertura de 20 novos leitos nos próximos dias. Comitê científico local sugeriu 
aguardar evolução de fases do processo de abertura. 

c) CE – relatou a suavização do contágio; evolução da abertura; discussão de retomada 
da educação, mas ainda sem data prevista. 

 Agenda de hoje: 8ª rodada com comitês estaduais das regiões Sul e Centro-Oeste. 
 
Ministério da Saúde (MS) 

 Publicada a Lei n. 14.023 de 08.07.2020 que altera a Lei n. 13.979, de 6.2.2020, para 
determinar a adoção de medidas imediatas que preservem a saúde e a vida de todos os 
profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem 
pública, durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.023-de-8-de-julho-
de-2020-265869301  

 Informou, por fim, sobre a ata de registro de preços - IRP 94 (pregão para aquisição de 
anestésicos), que 22 Estados, 12 Capitais e o Comando do Exército (DF), manifestaram 
interesse na adesão. O prazo para adesão encerra na segunda-feira (13.07.2020).  

 Os Estados que manifestaram adesão foram: MS, PB, RO, RJ, CE, SC, GO, BA, MT, TO, PR, 
MG, RN, DF, MA, ES, AM, AL, PI, RS, RR e SE. 
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 As Capitais que manifestaram adesão foram: Goiânia (GO), Fortaleza (CE), Teresina (PI), 
São Paulo (SP), Vitória (ES), Porto Alegre (RS), João Pessoa (PB), Curitiba (PR), 
Florianópolis (SC), Cuiabá (MT), Belo Horizonte (MG) e Aracajú (SE).  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que as doações do governo dos Emirados Árabes Unidos ao governo Brasileiro, 
estão à disposição do MS e MD para serem entregues. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Publicada a MP n. 990 de 9.7.2020 que abriu Crédito Extraordinário aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios relacionado ao Apoio Emergencial do Setor Cultural 
devido à pandemia da Covid-19. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2020/Mpv/mpv990.htm 

 O Crédito Extraordinário do MMFDH está para o Ministro Paulo Guedes assinar, deverá 
ser enviado à CC ainda hoje. 

 O Crédito Extraordinário referente à Pequenas e Médias Empresas provavelmente será 
liberado na semana que vem. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou que o último voo com transporte de máscaras, está previsto para segunda-
feira (13.07.2020), encerrando, assim, o contrato de 240 milhões de máscaras. 
  

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
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Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou o refazimento dos contratos com prestadores de serviços para prorrogação 
do auxílio emergencial. 

 Informou que o 4º pagamento para beneficiários do Programa Bolsa Família está 
previsto para a segunda-feira (13.07.2020). 

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Está em estudo uma Proposta para população de rua, com pacto entre os entes 
federativos.  

 Informou que o anúncio do Plano de Contingência para Crianças e Adolescentes está 
previsto para o dia 13.07.2020.  

 
Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretária-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 Nada mais havendo para ser deliberado, o Assessor da Secretaria-Executiva, Robson 
Crepaldi, encerrou à 64ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h23m. 

 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 64ª Reunião Ordinária.  
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65ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 13/07/2020 
Horário: 10h10m às 10h33m. 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, iniciou a 65ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise informando que houve um problema técnico com 
a conexão da videoconferência e por esse motivo teremos poucos Ministérios e 
Órgãos/Entidades, presentes nesta reunião. 

 Em seguida repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que realizaram a 8ª rodada de reuniões com comitês  

 Demandas gerais: 
a) Pagamento via FNS, dos R$ 13,8 bilhões previstos na Portaria n. 1666; 
b) Portaria do Min. Saúde: resultado de testes da rede privada; 
c) Informar a Secretaria Estadual de Saúde quando houver distribuição de respiradores 

diretamente para municípios. 

 Região Sul (Estado do PR ausente) 
a) RS – necessidade de reforçar a capacidade hospitalar, especialmente pela aquisição 

de monitores e de respiradores. Sobre medicamentos, pediu revisão da decisão do 
MS que coloca o Estado num 2º momento para receber o que for distribuído. 

b) SC – sensível situação epidemiológica, com aceleração dos casos; taxa de ocupação 
de UTIs acima de 75%, na média, com algumas regiões (Florianópolis e Foz Itajaí) 
próximo de 100%. Teve reunião com equipe técnica do MS para corrigir informações 
do e-SUS (habilitação de leitos). 

 Região Centro-Oeste (DF ausente) 
a) GO – alertou período crítico nas próximas 2 semanas, com aceleração dos casos e 

alta taxa de ocupação (maior que 90%); poucos casos de dengue e outras mortes. 
b) MS – grande número de outras doenças respiratórias, especialmente dengue, 

espera elevação dos casos entre julho e agosto; pediu habilitação de 120 novos 
leitos. 

c) MT – momento bem delicado; rápida evolução da doença; risco de extrapolar a 
capacidade assistencial: 
c1) taxa de ocupação UTI acima de 95%; 
c2) desabastecimento de medicamentos (UTI); 
c3) quase todos os 141 municípios apresentam casos; 
c4) queda na capacidade de testagem (de 1500/dia para cerca de 400/dia) em 
virtude de fim do contrato com empresa prestadora de serviço ao LACEN. 
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Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 146 respiradores, sendo 73 para o RS, 43 para o RN e 30 
para o ES, somando até a data de hoje 9.347 respiradores entregues. 

 Entregaram mais 23 milhões de máscaras na 15ª fase de entregas de EPIs.  

 Adesão de 44 entes para a IRP para medicamentos em uso de UTI. 

 Informou, por fim, que a Portaria sobre informações dos laboratórios privados foi 
assinada pelo SVS e deve ser publicada esta semana. 

  
Ministério da Defesa (MD) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
  

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Cidadania (MC) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Ministério das Comunicações (MCom) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Enviaram à Casa Civil a proposta de Medida Provisória sobre capital de giro às Pequenas 
e Médias empresas. 

  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, informou que 
será agendada uma reunião com CC/SAM/CGU/AGU/MAPA para tratar da liberação de 
dinheiro oriunda dos acordos de leniência da Operação Lava Jato realizados pela 13ª 
Vara Federal de Curitiba/PR. 

 Informou também que esteve em Pacaraima/RR nos dias 8, 9 e 10 de junho, para uma 
visita in loco juntamente com o MJSP, MC, MMFDH, para conhecerem os atendimentos 
da Operação Acolhida aos povos indígenas e não indígenas, visitando também o Hospital 
de Campanha construído naquela região.   

 Nada mais havendo para ser deliberado, o Subchefe de Articulação e Monitoramento 
da Casa Civil, encerrou à 65ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h33m. 
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 Encaminhamentos 
 

 A SAM agendará reunião com CC/SE/SAM/CGU/AGU/MAPA para tratar da liberação de 
dinheiro oriunda dos acordos de leniência da Operação Lava Jato realizados pela 13ª 
Vara Federal de Curitiba/PR. 
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66ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 15/07/2020 
Horário: 10h06m às 10h29m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, iniciou a 66ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise, e informou que: 
a) Realizada terça-feira (14.07.2020), reunião para tratar da utilização de hotéis para 

profissionais da saúde, estiveram presentes representantes do MTur, MS, ME e 
CGU, a SAM fará uma Nota Técnica sobre a conveniência e oportunidade desse 
projeto e repassará ao Ministro Chefe da Casa Civil para decisão. 

b) A questão dos Índios Xavantes de Barra do Garças/MT, informou que será criado 
uma Sala de Situação de Ações para Enfrentamento da Covid-19, que será 
coordenada pelo GSI. 

c) Informou também, que hoje (15.07.2020) às 14h00m, haverá uma reunião com os 
representantes do MAPA, ME, MS, MPT para tratar da questão dos Frigoríficos.  

d) Por fim, pediu informações ao MS sobre a questão da Ata de Registro de Preços que 
se encerrou ontem no competente Ministério para adesões dos Estados e de suas 
Capitais. 

 Após os informes acima, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para 
suas considerações. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Em reunião com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), sobre a Lei 
Complementar n. 173: 
a) Só falta a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, regulamentar questão relativa à 

securitização de dívidas; 
b) Auxílio de R$ 60 bilhões: necessidade de esclarecimentos do TCU e de outros 

tribunais de contas sobre a prestação de contas; 
c) Suspensão de dívidas: pequenas reclamações de bancos estaduais; organismos 

multilaterais (Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID) não estão aditando 
contratos. 

 Outros temas: 
a) SAÚDE: pede informações sobre a aquisição e a distribuição de medicamentos para 

UTI; 
b) Testes na rede privada; 
c) MP 938: o que fazer com os recursos que não foram utilizados para recompor 

perdas do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal - FPE e do Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM? Prorrogar o período da compensação do FPE e 
do FPM? 

d) CULTURA: dúvidas sobre a operacionalização da Lei Aldir Blanc. 
e) PREVIDÊNCIA: prorrogação do prazo estabelecido na Portaria n. 1348/2020 para 

adequação das alíquotas de contribuição patronal devida ao Regime Próprio de 
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Previdência Social - RPPS (possível incompatibilidade com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal - LRF, aumento de despesas de pessoal em ano eleitoral. 

 Agenda de hoje: reunião com FNP às 14h00m e com Região Norte às 15h30m. 
  

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a publicação da Portaria n. 1742, que credencia mais 57 Centros de Referência 
em tratamento de Covid-19. 

 Informou também a entrega de 7.385 respiradores pulmonares até a data de hoje. 
  
Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que os caminhões do exército já se encontram na fronteira com o Uruguai 
aguardando medicamentos. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Informou a publicação da MP n. 991 de 15.07.2020 que abre crédito extraordinário, em 
favor do MMFDH, no valor de R$ 160 milhões com finalidade de Auxílio Emergencial às 
Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI, devido à pandemia da Covid-19. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv991.htm 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Estão organizando a 1ª reunião da Sala de Situação para Ações de Enfrentamento à 
Covid-19 em Aldeias Indígenas para sexta-feira (17.07.2020) às 09h30m com a provável 
presença do Ministro do STF Luís Roberto Barroso onde o Governo federal mostrará 
tudo o que já tem feito no enfrentamento à pandemia para os Povos Indígenas, em 
alinhamento com o Centro de Coordenação de Operações – CCOp.  
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que publicaram ontem a contratação de EPIs para o sistema Penitenciário e 
para os Profissionais de Segurança. 

 Pediu uma atualização ao CCOp sobre o Protocolo de testagens para servidores públicos 
dos ministérios e para agentes da FUNAI para cumprimento de decisão judicial. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou que receberam 200 milhões de máscaras tripla camada e no próximo domingo 
(19.07.2020) chegará o último lote das máscaras N95, finalizando, assim, a compra das 
240 milhões de máscaras transportadas pela LATAM. 
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Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 
Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Estão alterando a proposta de Medida Provisória sobre capital de giro às Pequenas e 
Médias empresas para reencaminhar ao ME. 

  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, pediu ao MS 
resposta sobre o Decreto de exportação de materiais da Covid-19 e sobre a requisição 
administrativa do MS para empresas produtoras de respiradores. 

 O MS deverá informar as empresas para permitir a venda destes equipamentos aos 
entes federados. 

 Em seguida, encerrou à 66ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h29m. 
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 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 66ª Reunião Ordinária deste Comitê de Crise. 

Anexo 66a Reuniao Comite de Crise 15.07.2020 - Memoria (2008853)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 230



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

67ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 17/07/2020 
Horário: 10h00m às 10h22m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, iniciou a 67ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise, e informou que: 
a) A SAM está finalizando a Nota Técnica sobre o Plano Piloto de Hotéis para 

Profissionais da Saúde e enviará ao Ministro Chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga 
Netto para a decisão do Projeto. 

b) Perguntou ao MS atualização sobre a Portaria de testagens dos laboratórios 
privados.  

 Após os informes acima, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para 
suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Atualizou que a publicação da Portaria sobre as testagens dos laboratórios privados foi 
assinada pelo Secretário e encaminhada para a assinatura do Ministro interino Eduardo 
Pazzuelo. 

 Habilitaram mais 1.115 leitos chegando a mais de 10.000 leitos habilitados. 

 Entregaram mais 589 ventiladores pulmonares totalizando até a presente data 7.974 
ventiladores entregues. 

 Informou, por fim, que expediram ofícios às empresas nacionais autorizando-as a 
exportar seus produtos. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Realizaram a 8ª rodada de reuniões com comitês estaduais de crise com participação do 
MTur. 

 Região Norte: 
a) Não participaram os Estados: AM, AP, PA, RR; 
b) Desaceleração de novos casos, mas persistem preocupações com a interiorização 

da doença (desafio para o sistema de saúde); 
c) Demandas para o Min. Saúde: medicamentos de UTI (bloqueadores 

neuromusculares), leitos, insumos (kit de extração) para testes RT-PCR, monitores, 
bombas de infusão; 

 Questões específicas: 
a) AC: início da operação do HCamp em Cruzeiro do Sul, precisa de 120 monitores; 
b) RO: precisa ampliar testagem da população; 
c) TO: Palmas não aderiu IRP de medicamentos porque não tem MAC, só 10 municípios 

ainda não apresentaram casos, 2 óbitos de indígenas (fronteira com PA), precisa 
habilitar 47 leitos; 

 Reunião com FNP: 
a) Críticas a alguns vetos ao PL do Saneamento; 
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b) Dúvidas sobre a posição do Governo com relação ao Fundeb e; 
c) Aguarda a Portaria da Previdência. 

  
Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que os caminhões do exército já se encontram na fronteira com o Uruguai 
aguardando medicamentos. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Informou a publicação da MP n. 991 de 15.07.2020 que abre crédito extraordinário, em 
favor do MMFDH, no valor de R$ 160 milhões com finalidade de Auxílio Emergencial às 
Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI, devido à pandemia da Covid-19. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv991.htm 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Estão organizando a 1ª reunião da Sala de Situação para Ações de Enfrentamento à 
Covid-19 em Aldeias Indígenas para sexta-feira (17.07.2020) às 09h30m com a provável 
presença do Ministro do STF Luís Roberto Barroso onde o Governo federal mostrará 
tudo o que já tem feito no enfrentamento à pandemia para os Povos Indígenas, em 
alinhamento com o Centro de Coordenação de Operações – CCOp.  
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Não esteve presente por problemas técnicos. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que publicaram ontem a contratação de EPIs para o sistema Penitenciário e 
para os Profissionais de Segurança. 

 Pediu uma atualização ao CCOp sobre o Protocolo de testagens para servidores públicos 
dos ministérios e para agentes da FUNAI para cumprimento de decisão judicial. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou que receberam 200 milhões de máscaras tripla camada e no próximo domingo 
(19.07.2020) chegará o último lote das máscaras N95, finalizando, assim, a compra das 
240 milhões de máscaras transportadas pela LATAM. 
  

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 
Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Estão alterando a proposta de Medida Provisória sobre capital de giro às Pequenas e 
Médias empresas para reencaminhar ao ME. 

  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

d) O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, pediu ao 
MS resposta sobre o Decreto de exportação de materiais da Covid-19 e sobre a 
requisição administrativa do MS para empresas produtoras de respiradores. 

e) O MS deverá informar as empresas para permitir a venda destes equipamentos aos 
entes federados. 

f) Em seguida, encerrou à 66ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h29m. 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

g) Não houve encaminhamentos na 66ª Reunião Ordinária deste Comitê de Crise. 
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68ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 20/07/2020 
Horário: 10h00m às 10h29m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, iniciou a 68ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise, e repassou a palavra aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Habilitaram mais 450 leitos, sendo 430 em SP, 10 no PI e 10 em TO, chegando ao total 
de 10.948 leitos habilitados, que somaram R$ 1.5 bilhões. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Ausente por problemas técnicos. 
  
Ministério da Defesa (MD) 

 Relatou as exigências do Governo Uruguaio para entrada de caminhoneiros Brasileiros 
na fronteira (testagem RT-PCR valida nas últimas 72 hrs, GPS e seguro saúde).   
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Monitoram a questão da fronteira com Uruguai, têm reunião hoje (20.07.2020) na 
aduana, especialmente com caminhoneiros autônomos. Estão em repassando as 
informações ao MInfra também para que monitorem. 

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Reporta reunião realizada na última sexta-feira (17.07.2020) da Sala de Situação 
determinada pelo Ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal federal – STF, 
sobre indígenas isolados.  

 Informou que trabalham em 2 grupos, sendo: 
a) sobre barreiras sanitárias: Será realizada nova reunião amanhã (21.07.2020) e 

outras 2 ainda esta semana, para apresentarem um plano até o dia 29.07.2020. 
b) Sobre plano geral de contingência, o MMFDH está coordenando para compilar as 

atividades de 7 planos para vulneráveis, inclusive indígenas, para apresentação em 
30 dias, dentro do prazo estipulado pelo STF. 

 SAM pediu que fosse repassado ao CCOp os nomes dos pontos focais desse caso para 
que entrem em contato. O GSI apresentará os nomes diretamente ao CCOp.   
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Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 

 Heitor pediu para que o MRE também monitore e ajude na questão das fronteiras do 
Uruguai com relação às exigências daquele governo aos caminhoneiros Brasileiros e 
também com a fronteira da Bolívia, pois houve uma reunião entre brasil e Bolívia para 
tratar de suas fronteiras. 

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Informou que receberam domingo (19.07.2020) às 22h00m, o último voo da LATAM 
trazendo as máscaras KN-95 da China, finalizando, assim, as 240 milhões de máscaras 
adquiridas pelo Governo Brasileiro. 

 Agradeceu a todos os Ministérios envolvidos nessa logística. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que os planos de contingencia para povos tradicionais estão dentro da 
governança do MMFDH, que o monitoramento é feito com muito zelo, principalmente 
para o público idoso e que vão unificar os planos indígenas para apresentar ao grupo do 
GSI e também ao CCOp. 

 Também relatou articulação com o MS e MC para visitas a abrigos de crianças e 
adolescentes e de população de rua. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 

 Heitor informou que hoje haverá a reunião para tratar dos Frigoríficos às 14h00m. 

 O MAPA informou que a Dra. Marcella estará presente na reunião. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, encerrou à 68ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h29m. 

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM requereu ao MRE, MInfra e GSI, monitorarem as medidas que estão sendo 
tomadas na questão das fronteiras com Uruguai e Bolívia e atualizarem este Comitê de 
Crise na próxima reunião. 
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69ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 22/07/2020 
Horário: 10h00m às 10h22m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Andre 
Luiz Baumgratz Andrino, iniciou a 69ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise, e repassou 
a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que foram habilitados mais 198 leitos de UTI, chegando ao total de 11.084 
leitos habilitados, informou também que os números têm variações porque estão 
ocorrendo algumas desabilitações a exemplo das que ocorreram na semana passada, na 
terça-feira (21.07.2020) foram desabilitados 72 leitos, em razão do gestor local não 
atender aos requisitos. Nesse caso, foram desabilitados 42 leitos no Estado de 
Pernambuco e 30 leitos no Estado do Maranhão. 

 Foram entregues mais 374 respiradores totalizando 8.311. 

 Informou a publicação da Portaria n. 1792 de 17 de julho de 2020, que altera a Portaria 
n. 356/GM/MS de 11 de março de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade de 
notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de testes diagnósticos para 
SARS-CoV-2 realizados por laboratórios da rede privada, universitários e quaisquer 
outros, em território nacional. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.792-
de-17-de-julho-de-2020-267730859 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Monitoram a questão da fronteira com Uruguai, farão relatório hoje e repassarão ao 
CCOp. O Governo do Uruguai irá manter a exigência dos testes RT-PCR para que os 
caminhoneiros possam entrar no país. 

 O MRE informou que trabalha junto as embaixadas nesse sentido, e no que tange a 
fronteira com Uruguai: os caminhoneiros tomaram a decisão de, a partir das 18h00m 
de hoje (22.07.2020), começarão a paralisação. 
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 MRE informou também que nas últimas 8 horas, o Governo Uruguaio relatou um 
aumento de casos no país de 8 vezes mais. Informaram também que o país conta com 
20% de pessoas acima de 65 anos, razão pela qual, estão preocupados com o aumento 
exponencial de casos no país. 

 Informou também que até domingo (26.07.2020) o Governo Uruguaio irá bancar os 
testes RT-PCR aos caminheiros e prometeram que os resultados serão liberados em 
24hrs. 

 No que tange a fronteira com a Bolívia: estão em contato com o Governo e o caso em 
Santa Cruz está equacionado, não deverão ter maiores problemas na fronteira.    

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que realizaram uma Operação de repatriação na África Ocidental, considerada 
até o momento, a mais difícil para o MRE. Foram mais de 02 meses de negociação que 
envolveu 06 postos no exterior. Havia pequenos grupos de Brasileiros espalhados em 
lugares diferentes, mas felizmente conseguiram resolver e repatriaram 132 passageiros, 
sendo 120 Brasileiros e 12 estrangeiros que tinham vínculo com esses Brasileiros.  

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informou que o consumo de energia no Brasil voltou aos níveis anteriores à Pandemia. 
Isso demonstra que a economia voltou a dar ótimos resultados e o Brasil está 
novamente crescendo. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Iniciada a distribuição de EPIs para forças de segurança, PF, PRF e forças estaduais. 
Primeira fase se encerra dia 27.07.2020 e a segunda, dia 10.08.2020. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Ausente. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Andre 
Luiz Baumgratz Andrino, encerrou à 69ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 
10h22m. 

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 69ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise. 
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70ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 24/07/2020 
Horário: 10h06m às 10h23m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Andre 
Luiz Baumgratz Andrino, iniciou a 70ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise, e repassou 
a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 118 respiradores, totalizando 8.449 já entregues. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reportou reunião com os Comitês de Crise dos Estados da Região Nordeste realizada na 
última quarta-feira (22.07.2020). 

 Informou agenda com Estados hoje (24.07.2020) com as Regiões Sul e Centro-Oeste às 
14h00m e às 16h00m, respectivamente. 

  
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 A questão da fronteira com Uruguai, entidades empresárias pressionando o Governo 
Uruguaio para exigência dos testes RT-PCR para caminhoneiros, com custo de U$ 100,00 
a ser arcado pelas transportadoras. Negociação em andamento. 

 O exame tem que ser realizado 72h antes do ingresso no Uruguai.   
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Acompanha a questão da fronteira com Uruguai.  
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Requereu ao MRE apoio para antecipar o visto de entrada de um técnico estrangeiro da 
Siemens vindo de Abu Dhabi/EAU para o Brasil, relatou que só conseguiu agendamento 
para o visto em 01.11.2020. 

 O MRE disse que assim que chegar o nome com todos os dados do técnico, conversarão 
com a embaixada em Abu Dhabi/EAU. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que quinta-feira (23.07.2020) iniciaram o pagamento do lote de contestações 
(via aplicativo), com 1.840 milhões de pessoas num valor total de R$ 540 milhões 
repassados à CEF.  
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
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Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Andre 
Luiz Baumgratz Andrino, encerrou à 70ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 
10h23m. 

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O MME requereu ao MRE apoio na questão do técnico estrangeiro da Siemens, para 
adiantamento do visto junto à Embaixada de Abu Dhabi/EAU.  
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71ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 27/07/2020 
Horário: 10h06m às 10h27m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, iniciou a 71ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise, repassando os encaminhamentos pendentes, 
como segue: 

 Sobre a Fronteira com o Uruguai, requereu atualização ao MRE e ABIN. A ABIN informou 
que recebeu na noite de ontem (26.07.2020) informação de que o Governo uruguaio 
resolveu prorrogar as medidas que começariam hoje, até a próxima sexta-feira 
(31.07.2020), estão checando essa informação e assim que tiverem confirmação 
avisarão ao CCOp. 

 Sobre o visto ao técnico da Siemens de Abu Dhabi/EAU o MRE informou que estão 
checando o status do pedido de visto junto ao MJSP e que poderiam tentar antecipar a 
entrevista no consulado. 

 A SAM informou também uma reunião hoje (27.07.2020) para tratar da questão dos 
fármacos de intubação e desintubação, pediu para que todos os envolvidos apresentem 
planos de ação para mitigarmos esse problema que se mostra urgente em ser resolvido.   

 Em seguida repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 195 respiradores. 

 Sobre o ofício da ANVISA sobre as fronteiras, informou que estão respondendo esse 
ofício e assim que respondido, encaminharão ao CCOp para conhecimento de todos. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reportou reunião com os Comitês de Crise dos Estados da Região Sul e Centro-Oeste 
realizada na última sexta-feira (24.07.2020). 

 A Região Sul está preocupada com a interiorização crescente da doença. O RS “dividiu” 
o Estado em 20 zonas e em 8 delas, estão com problemas de monitoramento de 
respiradores e EPIs. 

 Na Região Centro-Oeste, o MT reportou contexto de decisões judiciais e MS solicita EPIs 
(luvas e medicamentos). 

  
Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

Anexo 71a Reuniao Comite de Crise 27.07.2020 - Memoria (2037847)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 243



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Acompanha a questão da fronteira com Uruguai.   
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Ausente. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Acompanha a questão da fronteira com Uruguai.  
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que enviaram ao MJSP e à SAJ, uma proposta de Medida Provisória de perdão 
judicial criminal aos beneficiários do auxílio emergencial que receberam de forma 
indevida sob condição de devolução até o dia 11.12.2020. Pretende-se, com isso, a 
recuperação dos recursos com o menor custo possível, evitando milhares de ações 
judiciais.   
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
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Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, encerrou à 71ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h27m. 

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos nesta 71ª Reunião Ordinário do Comitê de Crise  
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72ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 29/07/2020 
Horário: 10h00m às 10h18m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Gerente de Projetos da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Maurício Lopes Tavares, iniciou a 72ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise, repassando 
a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a publicação da Portaria n. 1.857 de 28.07.2020 que dispõe sobre a 
transferência de incentivos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal para 
combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da infecção Humana pelo novo coronavírus/Covid-19, considerando as 
escolas públicas da rede básica de ensino. 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-1857-20-MS.htm 

 Informou também a publicação da Portaria n. 1.841 de 28.07.2020 que autoriza o 
repasse dos valores de recursos federais aos Fundos de Saúde dos Estados e do Distrito 
Federal, no Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde a serem 
alocados no Grupo de Vigilância em Saúde para o fortalecimento da Vigilância 
Laboratorial nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN). 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.841-de-28-de-julho-de-2020-
268993757 

 Informou, por fim, a entrega de 214 milhões de EPIs. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reportou debates sobre a Lei Complementar n. 173 sobre a prestação de contas, 
suficiência dos recursos repassados para a retomada econômica.  

 Pendência de regulamentação da Lei Aldir Blanc (CNM pede Decreto). 
  
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que o Decreto para regulamentação da Lei Aldir Blanc está pronto, com 
emendas importantes e necessárias pelo Senado, aguardando desfecho do Congresso 
Nacional. Solicita articulação da SEAF/SEGOV com a Câmara para aprovar as emendas 
propostas pelo Senado. 

 Sobre operacionalização da Lei, o Ministério da Cidadania apoiou na elaboração dos 
ACTs e o Ministério da Economia tem dado suporte também. 
 

Ministério da Economia (ME) 
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 Solicita à SEGOV, reunião com SPE sobre previsão e leitura de retomada, especialmente 
da receita tributária de Estados e Municípios.  

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sobre a fronteira com Uruguai, informou que ontem (28.07.2020) tive a informação de 
uma possível flexibilização das medidas pelo Governo Uruguaio, especialmente quanto 
ao valor inicialmente de U$ 100,00 para reduzir para U$ 40,00 ou até mesmo U$ 20,00 
e sobre a frequência de testes, poderão flexibilizar para uma vez só e o início em 
03.08.2020.    

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Acompanha a questão da fronteira com Uruguai.  
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Gerente de Projetos da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Maurício Lopes Tavares, encerrou à 72ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 
10h18m. 

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos nesta 72ª Reunião Ordinário do Comitê de Crise  
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73ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 31/07/2020 
Horário: 10h00m às 10h39m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, iniciou a 73ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise, repassando a palavra ao Assessor da Secretaria-
Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, para atualização dos encaminhamentos 
pendentes das anteriores reuniões e em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, requereu atualização 
dos encaminhamentos a seguir: 
a) Sobre as testagens em caminhoneiros na fronteira com o Uruguai: O MRE e a ABIN 

informaram como última atualização, que o Governo Uruguaio começará a cobrar 
U$ 100,00 pelo teste tipo RT-PCR dos caminhoneiros a partir de segunda-feira 
(03.08.2020). Os caminhoneiros que comprovarem o teste negativo com menos de 
72 hrs, serão liberados a entrar no país sem a obrigatoriedade do pagamento de U$ 
100,00 por novo teste. 

b) Sobre a situação do visto para o técnico da Siemens: O MME informou que foi 
resolvido o caso juntamente com o MJSP, e agradeceu o CCOp pela ajuda prestada 
rapidamente ao caso.   

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a habilitação de mais 222 leitos de UTI, totalizando 11.302 leitos UTI 
habilitados, com um investimento de R$ 1.6 bilhões. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reportou sobre o auxílio da União para os entes federativos enfrentarem os impactos 
da pandemia (MP 938, LC 173, recursos para a saúde, entre outros). Falta de 
entendimento entre os órgãos de controle (TCU e demais tribunais regionais) sobre a 
natureza dos recursos, com impactos na prestação de contas. E discussão sobre a 
necessidade de auxílio adicional da União que discutirão com a SPE na próxima semana. 

 Em reunião com FNP:  
a) Transporte urbano: pediu apoio para ajustes em PL que está em discussão no 

Congresso (ME e MDR); 
b) MS: efetivo pagamento dos recursos previstos na Portaria n. 1.666 (1,3 bi); 
c) Portaria n. 18.084 da Previdência: prazo para ajustes do Regime Próprio foi adiado 

de 31.07.2020 para 30.09.2020, e gerou críticas a nova data. 

 Realizaram a 9ª Rodada com Comitês de Crise da Região Norte: 
a) TO: risco de extrapolação da capacidade assistencial no curto prazo, principalmente 

por conta de Recursos Humanos; pedido de equipe da força nacional do SUS; 
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habilitação de leitos pendentes e capacidade de análise dos testes pelo LACEN ainda 
não foi normalizada, o que dificulta a avaliação epidemiológica; 

b) RO: também destacou necessidade de equipes médicas;  
c) AP: aumento no atendimento infantil; 
d) AC: situação mais tranquila, com queda na taxa de ocupação de leitos; 
e) PA: previsões para os próximos 28 dias indicam curva decrescente e reforçam 

movimento de desativação de UTIs; falta luvas e há desabastecimento de kit 
desintubação; necessidade de monitoramento nos próximos dias em razão da 
abertura de voos internacionais. 

 Reportou, por fim, 9ª Rodada hoje com a Região Sudeste.  
  
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Requereu ajuda ao ME na esteira da operacionalização da Lei Aldir Blanc para 
disponibilizar o número do CNPJ do Fundo Nacional da Cultura junto à Receita Federal 
do Brasil – RFB. Necessitam do número para habilitar a Plataforma Mais Brasil para que 
os municípios cadastrem seus projetos e propostas. 

 Heitor informou ao MTur que hoje (31.07.2020) enviará ofício com a resposta sobre a 
questão dos Hotéis para profissionais da saúde.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Acompanha a questão na fronteira com Uruguai   
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Acompanha a questão da fronteira com Uruguai. 

 Informou sobre um protesto na cidade Paraguaia de Pedro Juan Caballero, requerendo 
a reabertura da fronteira entre o Brasil e o Paraguai, o Governo Paraguaio tem pedido 
algumas concessões para abertura e que a matéria está a cargo da Receita Federal do 
Brasil – RFB.  

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Pediu ajuda da SAG na questão da regulamentação do crédito de R$ 160 milhões para 
ILPI’s. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Informou do lançamento na quinta-feira (30.07.2020) da cédula de R$ 200,00 que 
entrará em circulação nacional em agosto. Explicou que com a pandemia houve, 
mundialmente, uma crise que gera demanda por papel moeda. Percebeu-se demanda 
de 30% a mais na circulação. Por isso, avançaram na fabricação de papel moeda também 
por conta do auxílio emergencial prestado pelo Governo federal.  

 Acharam por bem ter um padrão monetário maior para se precaver da demanda de 
recursos de disponibilidade e oferta do papel moeda. 

 Sobre as matérias que focam na possibilidade de lavagem de dinheiro com a possível 
emissão dessas novas notas, o BACEN informou que estão completamente seguros com 
a segurança e que isso não acontecerá. 

 A ASCOM/CC, através de sua representante na reunião, Roberta Toscano, requereu ao 
BACEN que envie um release para que possam amenizar os impactos negativos sobre o 
tema na mídia e para o Governo federal. 

 O BACEN informou que enviará o quanto requerido.  
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, requereu aos 
Ministérios das Relações Exteriores – MRE, Justiça e Segurança Pública – MJSP e à 
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, que mantenham o CCOp informado e 
atualizado sobre a abertura das fronteiras, tendo em vista a abertura de voos 
internacionais pela Portaria recém publicada, essa semana, e em especial, também, 
sobre a situação nas cidades de Pedro Juan Caballero (PAR), Ponta Porã (MS) e Guajará-
Mirim (RO). 

 Em seguida, encerrou à 73ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h39m. 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O Mtur requereu ajuda ao ME na questão do número do CNPJ do Fundo Nacional da 
Cultura para viabilizar a Lei Aldir Blanc junto à Plataforma + Brasil. 
 

 MRE, MJSP e ABIN manterem o CCOp informado e atualizado sobre a abertura das 
fronteiras para voos internacionais e nas cidades de Pedro Juan Caballero (PAR), Ponta 
Porã (MS) e Guajará-Mirim (RO).   
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74ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 03/08/2020 
Horário: 10h00m às 10h23m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, iniciou a 74ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise, repassando a palavra aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 415 respiradores totalizando 9.059. 

 Informou a habilitação de mais 51 leitos de UTI, sendo 17 para o Estado de TO e 34 para 
o Estado de RO, totalizando 11.353 leitos UTI habilitados. 

 Informou também que foi assinado na sexta-feira (31.07.2020) o Memorando de 
Entendimento com a empresa AstraZeneca, no âmbito da encomenda de tecnologia, 
que define os parâmetros econômicos e tecnológicos para a produção da Vacina da 
University of Oxford/ING. Está prevista a entrega de 100 milhões de doses, sendo 30 
milhões de doses entre dezembro-2020 e janeiro/2021 e 70 milhões de doses nos dois 
primeiros trimestres de 2021. Serão investidos R$ 522 milhões na estrutura do Instituto 
de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos, para a produção de 1,3 bilhões 
como pagamento à AstraZeneca para a concretização do Acordo de Encomenda 
Tecnológica. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reiterou sobre o auxílio da União para os entes federativos enfrentarem os impactos da 
pandemia (MP 938, LC 173, recursos para a saúde, entre outros). Falta de entendimento 
entre os órgãos de controle (TCU e demais tribunais regionais) sobre a natureza dos 
recursos, com impactos na prestação de contas. E discussão sobre a necessidade de 
auxílio adicional da União que discutirão com a SPE do Ministério da Economia essa 
semana. 

 Em reunião com FNP:  
a) Transporte urbano: pediu apoio para ajustes em PL que está em discussão no 

Congresso (SEPAR/SEGOV, ME, MDR e CC); 
b) Ministério da Saúde: efetivo pagamento dos recursos previstos na Portaria n. 1.666 

(1,3 bi); 

 Realizaram a 9ª Rodada com Comitês de Crise da Região Sudeste: 

 Apresentação sobre saneamento abriu diversas questões relacionadas à efetiva 
execução do novo marco regulatório, como a parte dos consórcios municipais. 

 Sobre a pandemia, apenas MG participou e destacou: 
a) Queda na taxa de mortalidade; 
b) Ajustes no sistema estadual para adequação à Portaria dos testes; 
c) Demanda de medicamentos para UTI, discussão na CIT da semana passada. 
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 Informou, por fim, agenda da 10ª Rodada de reuniões com Comitês Estaduais na 
próxima quarta-feira (05.08.2020)   

  
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que iniciou a Lei Aldir Blanc na Plataforma + Brasil na sexta-feira (31.07.2020) 
restando agora, somente o Decreto para regulamentar a Lei junto ao ME. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Informou que depois de várias tratativas sobre o teste RT-PCR, exigido pelo governo do 
Uruguai, com custo inicial de U$ 100,00, conseguiram baixar para U$ 50,00 que servirá 
como um “Fundo Covid”, em 15/20 dias, pretendem baixar esse custo para U$ 40,00.  

 Informou que a situação está tranquila quanto ao fluxo do transporte de carga entre 
BRA e URU. 

 Houve flexibilização no prazo de validade dos testes RT-PCR para 7 dias e quanto ao 
aparelho GPS nos caminhões, conseguiram que o governo Uruguaio aceitasse 
aplicativos de celulares que fazem o mesmo trabalho do GPS, não sendo, portanto, mais 
obrigatório como antes pleiteavam. 

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Acompanha a questão da fronteira com Uruguai. 

 Sobre a questão do Paraguai, relata que tiveram problemas na interlocução do 
transporte de carga por questões do Governo do Paraguai na Ciudad del Este/PAR, mas 
que por hora, o transito voltou a fluir normalmente. 

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informou que realizaram reunião sexta-feira (31.07.2020) para tratar do Projeto de Lei 
n. 3909/2020 que institui o Programa Emergencial Transporte Coletivo visando 
resguardar o exercício do transporte público urbano e semiurbano, durante o período 
de enfrentamento de estado de calamidade pública, está sendo resolvido pela 
assessoria parlamentar da Casa Civil. 

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou sobre a publicação da Portaria n. 453 de 31.07.2020 que dispõe sobre o 
calendário de pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei n. 13.982 
de 02.04.2020. https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-453-de-31-de-julho-de-
2020-269967247 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, encerrou à 74ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h23m. 
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 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos nesta 74ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise. 
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75ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 05/08/2020 
Horário: 10h00m às 10h19m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, iniciou a 75ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise, requerendo que os ministérios envolvidos 
atualizassem os seguintes encaminhamentos: 
a) Fronteira com o Uruguai – O MRE informou que mantém um clima tranquilo, que 

ainda há, pelas transportadoras, a demanda de reduzir o custo dos testes RT-PCR 
para U$ 50,00 ou trocá-lo pelo teste rápido. Sobre o seguro saúde também discutem 
a necessidade de apresentação; 

b) Fronteira com o Paraguai – O fluxo continua normal; 
c) Fronteira com a Bolívia – Informou que houve aumento da pandemia e esse 

aumento pode ter reflexos com a fronteira com o Brasil. Há pedido dos dois lados 
para que o comércio volte a funcionar.  

 Em seguida, o Subchefe da SAM repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a habilitação de mais 86 leitos de UTI, sendo 47 para o Estado do RJ e 39 para 
o Estado de SP, totalizando 11.439 leitos UTI habilitados. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Pediu apoio para publicação do Decreto regulamentador da Lei Aldir Blanc que está no 
ME para que possam assinar e repassar os recursos da Lei. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Está atento à demanda do MTur, e assim que tiver novidades informará esse Comitê. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Monitora a questão das fronteiras juntamente com o MRE. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

  Monitora a questão das fronteiras juntamente com a ABIN. 
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Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Confederação Nacional dos Municípios (CNM): 
a) Apresentação do Ministério da Economia sobre saneamento, necessidade de 

diálogo federativo para regulamentação e efetiva implementação do novo marco. 

 Pauta parlamentar: 
a) Manifestação contrária ao Requerimento 108/2011 na pauta da Câmara 

(tramitação do PL do reajuste do piso dos professores); 
b) Discussões no Senado sobre unificação de mínimos constitucionais (saúde e 

educação – PEC 188); 
c) Espera discussão de Reforma Administrativa e pediu inclusão de Reforma Tributária 

nas próximas reuniões (final de agosto/2020); 
d) Portaria da Previdência adiando a entrada em vigor de novas alíquotas patronais, 

crítica à nova data – 30.09.2020; 
e) Regulamentação da Lei Aldir Blanc: aguarda publicação da regulamentação. 
f) Ministério da Saúde: expectativas quanto aos pagamentos dos recursos previstos 

na portaria 1.666 até o dia 10.08.2020. 

 Agenda: início da 10ª Rodada de reuniões com os Comitês Estaduais (Nordeste). 
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, encerrou à 75ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h19m. 

 
 

 Encaminhamentos 
 

 MTur pede auxílio ao ME na questão do Decreto regulamentador da Lei Aldir Blanc. 
 

 SAM agendar a 2ª Reunião para tratar da LC 173 (prestação de contas) com os Tribunais 
de Contas dos Estados e Municípios. 
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76ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 07/08/2020 
Horário: 10h08m às 11h00m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, iniciou a 76ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise, requerendo que os Ministérios envolvidos 
atualizassem os seguintes encaminhamentos: 
a) Sobre a Lei Aldir Blanc que está no ME: O MTur informou que espera que saia ainda 

hoje do ME. O ME informou que só falta a análise da Secretaria da Fazenda, mas 
que é provável que ainda hoje a aprovação seja dada e o Ministro Paulo Guedes 
assine e envie a CC. 

b) Fronteira com o Uruguai – O MRE informou que que transporte de carga continua e 
que a mudança do teste RT-PCR para o teste rápido é um pouco mais difícil por conta 
das exigências do MS Uruguaio. Terão reunião com a Chancelaria dos países semana 
que vem para dar sequência nas conversações; 

c) Fronteira com o Paraguai – O fluxo continua normal, porém foram procurados pelos 
paraguaios para questão do comércio entre as fronteiras, pensam em criar um 
Centro de Comércio com 3 pontos, 1- Aduaneiro, 2 – Migratório e 3 - Sanitário; 

d) Fronteira com a Bolívia – informou que até o momento não tem problemas; 
e) Heitor informou que a SAM fará uma reunião hoje para tratar das fronteiras e sobre 

a vertente sanitária ponderou importante consultar a ANVISA por conta das 
exigências do TCU.  

 Em seguida, o Subchefe da SAM deliberou sobre a ratificação da desvinculação do Grupo 
Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e 
Internacional ao Comitê de Crise. O MS ratificou a concordância da desvinculação do 
GEI ao CCOP.  

 Também foi deliberado se o MCTI concordava em permanecer no Comitê de Crise e no 
CCOp tendo em vista o desmembramento do Ministério das Comunicações. O MCTI 
informou que na próxima reunião dará concordou em permanecer neste Comitê de 
Crise e também no CCOp. 

 Em seguida, o Subchefe da SAM repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a publicação da Medida Provisória nº 994 de 06 de agosto de 2020 que abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 
1.994.960.005,00 (um bilhão, novecentos e noventa e quatro milhões, novecentos e 
sessenta mil e cinco reais), para o fim que específica, e dá outras providências. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv994.htm 

 Entregaram mais 293 respiradores totalizando 9292 respiradores entregues. 

 Informou que prorrogaram para mais 30 (trinta) dias 1.372 leitos de UTI. 
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Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que o SENAI já recuperou 2000 respiradores dos 4000 arrecadados para 
recuperação. 

 Informou que 11 empresas nacionais estão aptas a exportar respiradores. Pediu ao MRE 
para entrar em contato com o MD pois há todo tipo de demanda. 

 O MRE informou que entrará em contato. 

 Pediu atenção na questão de testes que podem ser um problema para o comércio 
brasileiro. 

 Pediu atenção para a questão sobre biossegurança, existem várias empresas nacionais 
com produtos bons para oferecer para higienização de ambientes. 

 Heitor pediu ao MD que encaminhe ao CCOp a relação das empresas de biossegurança 
para tentarmos agendar uma reunião para tratar do tema.  
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Monitora a questão das fronteiras juntamente com o MRE. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou que estão atentos na Sala de informações relacionadas à ADPF nº 709 para 
cumprir a decisão do STF. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

  Monitora a questão das fronteiras juntamente com a ABIN. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Pediu atenção em relação aos EPIs para Estados e Municípios pela questão das eleições 
municipais de novembro. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente por problemas técnicos. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 
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 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Informou que a questão dos EPIs para eleições, a priori, a lei que trata da pandemia 
talvez não autorize o repasse para esse fim, precisa de uma avaliação pela CGU para 
análise da questão posta pelo MJSP. 

 A SAM se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com a FNM: 
a) Apresentação do Ministério da Economia sobre saneamento, necessidade de 

fortalecimento institucional, fórum de responsáveis sobre o tema nas prefeituras. 
Importância de definir agenda de financiamento. 

 Transporte Urbano: 
a) Defende Emenda de Plenário nº 23 apresentada ao PL 3364/2020, definição de 

região metropolitana (de 300 para 200 mil habitantes), critérios de divisão de 
recursos e outros ajustes. 

 Demais temas: 
a) Min. Saúde: efetivo pagamento da Portaria 1.666 (R$ 13,8 bilhões); 
b) Revisão do prazo concedido aos municípios para ajustarem as alíquotas de 

contribuição de seus respectivos RPPS à EC 103/19 (30.09.2020). 
c) Pedido de apoio para a proposta de unificação dos mínimos constitucionais em 

saúde e educação durante o ano de 2020. 
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
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Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, informou que 
sobre a Vacina COVAX, hoje espera receber do MRE para o MS a minuta do contrato 
para análise da CONJUR para que até na terça-feira (11.08.2020) possam fazer uma Nota 
Técnica conjunta para entregar ao Ministro da Casa Civil.  

 Os questionamentos sobre a vacina deverão ser encaminhados à ASCON/CC para 
evitarmos conflitos de informações. 

 Desejou um Feliz Dia dos Pais a todos e em seguida, encerrou à 76ª Reunião Ordinária 
do Comitê de Crise às 11h00m. 

 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM entrará em contato com a CGU para ver a questão dos EPIs para as eleições 
municipais. 
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77ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 10/08/2020 
Horário: 10h02m às 10h25m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, acompanhado do 
Subchefe Executivo Adjunto da SAM, Ronaldo Navarro, iniciou a 77ª Reunião Ordinária 
do Comitê de Crise, repassando a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a habitação de mais 338 leitos de UTI, totalizando 11.777 leitos habilitados e 
um investimento de R$ 1.69 bilhões. 

 Entregaram mais 400 respiradores totalizando 9692 respiradores entregues. 

 Informou que prorrogaram para mais 30 (trinta) dias 127 leitos de UTI. 
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Aguarda o Decreto da Lei Aldir Blanc que está no ME, informou que essa situação é 
sensível no MTur por conta da liberação de recursos da Lei.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Está atento à questão da Lei Aldir Blanc e provavelmente hoje o Ministro Paulo Gudes 
assine e encaminhe à Casa Civil. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou que trabalham na Sala de Situação o Plano de Barreira Sanitária como medida 
de cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

  Sem considerações relevantes. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que enviará oficio à SAM com os pedidos específicos para a questão dos EPIs 
para eleições municipais. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 10ª Rodada de Reunião com a Região Nordeste: 
a) PI: relatou queda na procura de leitos. Abertura: Discutem sobre a volta das escolas, 

última fase deve ocorrer até 22.09.2020; 
b) SE: taxa de ocupação elevada (acima de 80%) e necessidade de medicamentos 

(recebeu 25% dos fármacos solicitados). Abertura: plano de retomada em fase 
inicial. 
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c) PE: reforço na capacidade de análise de testes com aquisição de máquina de 
processamento de RT-PCR, preocupação com a 9ª região (sertão de Araripe – polo 
gesseiro); aeroporto: média de voos domésticos aproximadamente ¼ do mesmo 
período do ano anterior, houve 1 voo da TAP para Lisboa; 

d) MA: aumento no número de casos fora da grande Ilha (São Luiz e outros municípios), 
mas sem pressionar a capacidade de leitos. Abertura: em fase avançada, já com 
volta gradativa das escolas. 

 Agenda: 02 reuniões hoje com as regiões mais sensíveis no momento (Sul, 14h; e Centro-
Oeste, 16h). 
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, acompanhado do 
Subchefe Executivo Adjunto da SAM, Ronaldo Navarro, encerrou a 77ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Crise às 10h25m. 

 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 77ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise. 
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78ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 12/08/2020 
Horário: 10h00m às 10h28m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, acompanhado do 
Subchefe de Infraestrutura da SAM, Rafael Vitale, iniciou a 78ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise, repassando a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a habilitação de mais 50 leitos de UTI, sendo, 10 leitos para cada Estado de: 
AL, CE, PB, PI e RR. 

 Informou que prorrogaram para mais 30 (trinta) dias 50 leitos de UTI, sendo 10 no 
Estado do RJ e 40 no Estado de São Paulo. 

 Informou também a publicação da Portaria nº 1.975 de 6 de agosto de 2020, que 
credencia temporariamente municípios a receberem incentivos financeiros referentes 
aos Centros de Atendimento para enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional 
e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância 
nacional e internacional decorrente do coronavírus. 

 Por fim, informou que já existem 2.652 Centros de Atendimentos em 2.284 municípios. 
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que o Decreto da Lei Aldir Blanc já foi assinado pelo Ministro da Economia e 
enviado à Casa Civil para SAG/SAJ, e pediu agilidade para a publicação do Decreto dado 
as cobranças que o Ministério do Turismo vem recebendo.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

  Informou que realizaram reunião na terça-feira (11.08.2020) com o Governo Uruguaio 
e as Chancelarias e Ministérios dos dois países e obtiveram bom resultado, participou 
da reunião também a Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT. O Governo 
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Uruguaio está estudando a possibilidade de pagar integralmente pelos testes exigidos 
dos caminhoneiros na fronteira, atualmente o Governo Uruguaio paga 50% e os 
caminhoneiros 50%. 

 Sobre as fronteiras com a Bolívia e o Paraguai, informou que continuam sem novidades 
desde sexta-feira (07.08.2020). 

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que já enviou oficio à SAM com os pedidos específicos para a questão dos EPIs 
para eleições municipais. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Participaram hoje (12.08.2020) da 2ª chamada Conectividade para alunos vulneráveis, 
programa que levará internet gratuita para os alunos. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que deve sair ainda essa semana a Portaria de crédito extraordinário de R$ 
400 milhões para fortalecimento da rede SUAS. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 10ª Rodada de Reunião com a Região Sul: 
a) Fase preocupante da pandemia, com aumento das curvas de casos e de óbitos; 
b) Principal demanda: medicamentos kits para intubação; 
c) SC – falou da importância da entrega de medicamentos pelo MS no dia 05.08.2020, 

mas apresentou demanda complementar. Também reiterou demanda de equipes 
médicas (pedido já enviado ao MS de 482 profissionais) e bombas de infusão; 

d) RS – das 21 regiões do Estado, 9 estão em estado grave (bandeira vermelha), as 
demais (12) estão com bandeira laranja, nenhum na bandeira preta (mais grave); 

e) PR – representante do Comitê de Crise teve que participar de discussão sobre vacina 
Russa e substituto não tinha detalhes para apresentar. 

 Agenda: Reunião hoje (12.08.2020) com a Região Norte, às 15h30m, amanhã 
(13.08.2020) com a Região Centro-Oeste, às 15h00m e sexta-feira (14.08.2020) com a 
Região Sudeste, às 10h30m.   
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, acompanhado do 
Subchefe de Infraestrutura da SAM, Rafael Vitale, informou que foi encaminhado terça-
feira (11.08.2020), a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades deste Comitê de Crise, 
uma relação das solicitações de transporte recebidas no Centro de Coordenação de 
Operações – CCOp, de aeronaves do Ministério da Defesa, para o transporte de doações 
de insumos, equipamentos hospitalares e de proteção individual para conhecimento e 
deliberação deste Comitê e que na próxima reunião, que ocorrerá na sexta-feira 
(14.08.2020) deverá ser posta em votação para aprovação. 

 Em seguida, encerrou a 78ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h28m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 78ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise. 
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79ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 14/08/2020 
Horário: 10h10m às 10h33m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, iniciou a 79ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise, e repassou a palavra ao Assessor da Secretaria-
executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, para atualização dos encaminhamentos. 

 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, colocou em votação 
deste Comitê a Relação de Solicitações de Transporte recebidas pelo Centro de 
Coordenação de Operações – CCOp do Comitê de Crise, de Aeronaves do Ministério da 
Defesa para transporte de doações de insumos, equipamentos hospitalares e proteção 
individual.  

 O MEC requereu fosse cancelado, e consequentemente, excluído da Relação de 
Solicitação de Transporte, o pedido contido no Ofício SEI nº 126/2020/SUP/HU-UFJF-
EBSERH, de 23 de junho de 2020, recebido, por Ofício nº 
17241/SECPLAD/SUBCLM/CHELOG/EMCFA-MD, de 29 de junho de 2020, solicitando 
apoio para o transporte de doações de materiais para o enfrentamento à COVID-19, em 
aeronaves do Ministério da Defesa (MD), do Município de Florianópolis/SC, para o 
Município de Juiz de Fora/MG. 

 O pedido do MEC referente à exclusão do pedido contido no Ofício SEI nº 126/2020 foi 
acatado e será retirado da Relação de Solicitações de Transporte. 

 Colocado em votação, após o pedido do MEC, a Relação de Solicitações de Transporte 
de Aeronave pelo MD, FOI APROVADO POR UNÂNIMIDADE por este Comitê de Crise. 

 Foi requerido ao representante da SAG, presente à Reunião, sobre o andamento do 
Decreto da Lei Aldir Blanc. 

 O representante da SAG, Leonardo, informou que trabalham no Decreto e que a semana 
que vem deve ser resolvida esta questão. 

 Foi requerido ao MCTI que enviasse Ofício à Secretaria-Executiva da Casa Civil, para 
informar se concorda com a manutenção do Ministério neste Comitê de Crise e no 
Centro de Coordenação de Operações – CCOp, dada a dissolução do MCTI e do 
Ministério das Comunicações. 

 A representante do MCTI, Vivian Beatriz Lopes Pires, informou que encaminhará o Ofício 
conforme solicitado. 

 Eram esses, os encaminhamentos pendentes para a Reunião desta sexta-feira 
(14.08.2020).  

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil, repassou a palavra ao Subchefe da 
SAM, Heitor Abreu, que por sua vez, repassou a palavra aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para suas considerações. 
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Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 227 respiradores, totalizando 9.909 respiradores entregues 
pelo MS. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 

 O Subchefe da SAM, requereu ao MRE que informasse o Comitê de Crise sobre se na 
reunião realizada entre o Governo de Estado do Paraná e a Federação Russa sobre a 
Vacina Russa Sputnik V, houve participação do MRE na Reunião? 

 O representante do MRE informou que iria consultar o Itamaraty e atualizaria este 
Comitê na próxima Reunião a realizar-se na segunda-feira (17.08.2020).    

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Ausente. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que no tocante a ADPF nº 709 sobre Apoio à Comunidade Indígena, 
começaram os esforços para cumprir a decisão do STF juntamente com o ME. 

 Informou também que foram acometidos por um pequeno surto da Covid-19 no 
Ministério. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes, apenas requereu uma atualização no e-mail do Comitê 
de Crise e do CCOp, informando os seguintes e-mails para serem incluídos: 
agenda@mdr.gov.br e agenda.se@mdr.gov.br. 
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Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 10ª Rodada de Reunião com a Região Norte: 
a) TO – manifestou preocupação com casos de Covid-19 em profissionais da saúde. 

Requereu um fortalecimento de equipe médica na forma do Programa o Brasil 
Conta Comigo; e informou, por fim, que existem leitos de UTI para serem 
habilitados. 

b) AC – preocupação com a taxa de ocupação de leitos; sobre a retomada, informou 
que estão em estágio avançado. Relatou a situação do Município de Assis Brasil, que 
faz fronteira com o Perú, informou que há imigração de Indígenas da Venezuela e 
emigração de pessoas que estão em Assis Brasil e não conseguem passar a fronteira 
dado o seu fechamento terrestre.  

c) RO – relatou taxa alta de utilização de leitos no Estado. 

 Região Centro-Oeste: 
a) MS – relatou a demanda do Estado para medicação de intubação. Afastamento de 

profissionais da saúde por Covid-19. Relatou preocupação com as queimadas na 
região Oeste do Estado (15 Municípios), o que pode prejudicar o uso de leitos 
infantis devido à fumaça. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
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Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, requereu aos 
Ministérios envolvidos nas regiões de fronteiras, para monitorarem e informarem este 
Comitê de Crise sobre as situações nesses Municípios, em especial, a entrada de 
Indígenas no Brasil. 

 Informou também que o Relatório final do Grupo de Trabalho dos Hospitais de 
Campanha foi encaminhado ao Ministro Chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto, 
cumprindo a última providência a ser materializada no âmbito do Grupo de Trabalho. 

 Em seguida, encerrou a 79ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h33m.   
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM requereu ao MRE, informações do acordo ocorrida entre o Governo do Estado 
do Paraná e a Federação Russa sobre a participação do MRE na reunião, no caso da 
Vacina Russa Sputnik V. 
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80ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 17/08/2020 
Horário: 10h04m às 10h29m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Ronaldo Navarro, 
iniciou a 80ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise, e repassou a palavra aos Ministérios 
e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a habilitação de mais 178 leitos de UTI, sendo: 
a) 16 leitos para o estado da Paraíba; 
b) 77 leitos para o Estado de São Paulo; 
c) 20 leitos para o Estado de Sergipe; 
d) 10 leitos para o Estado do Rio Grande no Norte e; 
e) 55 leitos para o Estado do Rio de Janeiro. 

 Informou, por fim, a habilitação de 17 leitos de suporte ventilatório para o Estado do 
Piaui. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Reforçou a urgência do Decreto da Lei Aldir Blanc. 

 O representante da SAG informou que estão trabalhando no Decreto e que até terça-
feira (18.08.2020) espera ter solucionado. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sobre o encaminhamento da parceira do Governo do Estado do Paraná com a Rússia, 
informou que o memorando foi assinado dia 12.08.2020, e o documento não configura 
transferência de tecnologia. 

 O Fundo Russo não define quais as fontes, mas devem investir ao em torno de U$ 50 
milhões nos laboratórios brasileiros. 

 Informou também que o MS está em contato com o Governo Russo. 
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 Por fim, informou que a expectativa da Rússia é aplicar a vacina a partir de agosto de 
2020 para testes.    
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes, apenas informou que neste mesmo horário acontece a 
reunião para fechar os protocolos em Frigoríficos, entre o MS, MAPA e Ministério 
Público do Trabalho. 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Registrou que a MP nº 952 que dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento 
de tributos incidentes sobre a prestação de serviços de telecomunicações não foi 
transformada em Lei e perdeu sua validade. 

 Sendo assim, o prazo que seria concedido para parcelamento, conforme a MP nº 952, 
não mais ocorrerá. 
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Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 10ª Rodada de Reunião com a Região Sudeste: 
a) RJ – informou que os casos de Covid-19 no Estado estão caindo; 
b) MG – situação controlada na questão de leitos mas fizeram pedidos de remédios 

hospitalares. 

 A Região Sudeste pediu detalhamento nas entregas de respiradores diretamente aos 
Municípios para terem controle. 
a) Essa semana iniciam a 11ª Rodada de Reuniões com os Estados. 

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Informou que essa semana o Governo fará anuncio dos 600 dias de Governo. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Ronaldo Navarro, 
encerrou a 80ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h29m.   

 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SEVOG requereu ao MS que encaminhe a relação de entrega de respiradores aos 
Municípios. 
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81ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 19/08/2020 
Horário: 10h09m às 10h27m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Ronaldo Navarro, 
iniciou a 81ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise, e repassou a palavra aos Ministérios 
e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 342 respiradores totalizando 10.224 respiradores entregues 
até o momento. 

 Solicitou apoio da CC, do MJSP e do ME na proposta de Medida Provisória que altera a 
Lei nº 10.742 que define normas de regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara 
de Regulação do Mercado de medicamentos – CEMED e altera a Lei nº 6.360, de 23 de 
setembro de 1976, e dá outras providências. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou a publicação do Decreto nº 10.464 de 17 de agosto de 2020 que regulamenta 
a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), que dispõe sobre as ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10464.htm 

 Apontou a necessidade de alguns ajustes no referido Decreto e que já conversa com a 
SAG/SAG para solucionar essa questão. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Monitora a fronteira com o Uruguai e trouxe a notícia que haverá um Decreto do 
Governo Uruguaio que repassa o custo dos testes para os importadores. 

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou que terão reunião hoje (19.08.2020) para tratar da ADPF nº 709 que dá 48 
horas para esclarecimento sobre o Plano de Barreiras Sanitárias para Povos Isolados e 
de Recente Contato (PIIRCs). 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes.   
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Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Informou que encaminhará Ofício hoje (19.08.2020) sobre a resposta à demanda de 
permanência do MCTI no Centro de Coordenação de Operações – CCOp e neste Comitê 
de Crise. 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Agradeceu o apoio do MS e do ME na elaboração da nova Portaria sobre Frigoríficos que 
será publicada em breve. 

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

Anexo 81ª Reunião Comite de Crise 19.08.2020 - Memoria (2075900)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 278



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), agradeceram pela 
regulamentação da Lei Aldir Blanc (Decreto nº 10.464), citou que vai realizar live com o 
MTur e órgãos de controle sobre a execução desses recursos para o setor da cultura. 

 Repetição de demandas de reuniões anteriores: 
a) MS: efetivo pagamento dos recursos previstos na Portaria nº 1.666. Dos R$ 13,8 

bilhões, falta pagar cerca de R$ 6 bilhões, sendo R$ 4,5 bilhões para Municípios. 
b) Previdência: 
b1) RPPS: Portaria para adiar a entrada em vigor de novas alíquotas patronais, críticas à 
nova data: 30/09. 
b2) RGPS: pagamento dobrado de alíquotas patronais (Portaria nº 139). 
c) Orçamento da Assistência Social para 2021 (PLOA). 

 Preocupação com o entendimento do TCU sobre a natureza jurídica dos recursos da 
União repassados aos Estados e Municípios para o enfrentamento da pandemia 
(prestação de contas). 

 Agenda: Início da 11º Rodada de Reuniões: Estado de Santa Catarina, às 09h30m 
(acompanhamento especial), e Região Nordeste, às 15h30m.   

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Informou que essa semana o Governo fará anuncio dos 600 dias de Governo. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Ronaldo Navarro, 
requereu que a ABIN ou o MRE encaminhe ao CCOp, cópia do Decreto do Governo 
Uruguaio sobre os testes sob responsabilidade dos Importadores, em seguida encerrou 
a 81ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h27m.   

 
 

 Encaminhamentos 
 

 O MS solicitou apoio da CC, do MJSP e do ME na proposta de Medida Provisória que 
altera a Lei nº 10.742 que define normas de regulação para o setor farmacêutico, cria a 
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CEMED e altera a Lei nº 6.360, 
de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências. 
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82ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 21/08/2020 
Horário: 10h08m às 10h25m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Ronaldo Navarro, 
iniciou a 82ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise, e repassou a palavra aos Ministérios 
e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 124 respiradores totalizando 10.328 respiradores entregues 
até o momento. 

 Habitação de mais 31 leitos de UTI, totalizando 12.036 até o momento. 

 Publicadas as Portarias nº 2.067 e 2.071 de 12.08.2020 que credenciam 
temporariamente municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros 
de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 em caráter excepcional e 
temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância 
nacional e internacional decorrente do coronavírus. Os municípios estão credenciados 
constam dos anexos das 02 Portarias. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-
2.071-de-11-de-agosto-de-2020-271716335 e https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-n-2.067-de-11-de-agosto-de-2020-271716140 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que iniciaram a operacionalização da Lei Aldir Blanc e tão logo forem 
repassando as ações emergenciais destinadas ao setor cultural, farão boletim 
informando nas reuniões deste Comitê de Crise. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Sobre o encaminhamento do MS na 81ª reunião, sobre o a proposta de MP que altera a 
Lei nº 10.742, informou que até o meio da semana que vem, provavelmente esteja 
assinada no ME e encaminhada ao MS.  

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Monitora a fronteira com o Uruguai e trouxe a notícia que haverá um Decreto do 
Governo Uruguaio que repassa o custo dos testes para os importadores. 

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 
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 Sem considerações relevantes.   

 O Subchefe Adjunto da SAM, Ronaldo Navarro, agradeceu o MRE pelo envio do Decreto 
do Governo Uruguaio que em 11.08.2020 transferiu ao importador a responsabilidade 
pelos custos dos testes RT-PCR realizados na fronteira, por meio da exigência de 
pagamento antecipado da "Guia de Trânsito Terrestre", a qual deverá ser apresentada 
às autoridades aduaneiras Uruguaias juntamente com o "Documento Único Aduaneiro". 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Requereu informações sobre o Ofício encaminhado ao MS requerendo testes rápidos 
para Profissionais de Segurança Pública e para a FUNAI. 

 O MS requereu que o MJSP informasse o número do Ofício para analisarem e 
responderem ainda pela manhã. 

 O MJSP entrará em contato direto com o MS para informar o quanto requerido. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Informou o retorno das aulas em formato TIC/Remoto em algumas das 69 Universidades 
Federais, situação atualizada conforme abaixo: 
a) Aulas de Graduação: 48 TIC/Remotas, 18 Suspensas e 3 Parciais. 
b) Cursos de Pós-Graduação: 55 TIC/Remotas, 8 Suspensas e 6 Parciais. 
c) Atividades Administrativas: 51 TIC/Remotas, 13 Parciais e 5 Normais.   

 A relação das Universidades pode ser conferida pelo link: 
http://portal.mec.gov.br/coronavirus/ 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que deve ser liberado em breve, os R$ 160 milhões do Decreto para os 
Institutos de Longa Permanência para Idosos (ILPI), provavelmente farão um evento 
para marcar esse Projeto.  
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
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 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com FNP: 
a) Pedido de reunião na próxima semana com a RFB para tratar da Reforma Tributária, 

considerando as audiências na Comissão Especial do Congresso Nacional. 
b) Transporte urbano (PL 3.364/2020): sugestão de ajustes na última versão do art. 3º 

do substitutivo que qual trata do uso dos recursos. 
c) Previdência: minuta de PL para suspender a exigibilidade de contribuições devidas 

pelos Municípios para a Seguridade Social com argumento motivado pela pandemia 
– com parcelamento. 

d) Educação: pedido de normativo para esclarecer conceitos de aplicação de recursos 
em manutenção e desenvolvimento do ensino, em razão dos entendimentos 
divergentes de TC’s. 

 11ª Rodada de reunião com Região Nordeste: 
a) Apresentação do MME sobre a Nova Lei do Gás, inclusive com a participação do 

relator do PL 6.407/2013 na Câmara, Dep. Laércio Oliveira (Solidariedade/SE) 
questionamentos sobre o art. 7º que trata das competências. 

b) De forma geral: informaram fase descendente da pandemia n aRegião, com redução 
de casos e óbitos, além de baixas taxas de ocupação de UTIs, o que permite avanço 
nas discussões sobre abertura/retomada das atividades. 

c) CE: está com discussão sobre retomada das aulas. 
d) AL: manifestou evolução gradual das fases de abertura/retomada. 
e) SE, BA e PE relataram dificuldades com medicamentos (frustração de aquisições 

diretas e consequente baixo nível dos estoques). 

 Demandas adicionais específicas: 
a) SE: habilitação de leitos. 
b) BA: prorrogação de leitos do Instituto Couto Maia (Hospital de Referência para 

tratamento de Covid. 
c) PE: leitos de UTI e oxigênio na Região Sertaneja de Araripe.   

 Agenda: 02 Reuniões: Região Sul, às 14h00m e Centro-Oeste, às 16h00m.   
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Ronaldo Navarro, 
encerrou a 82ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h25m.   

 
 

 Encaminhamentos 
 

 O MJSP requereu informações sobre o Ofício encaminhado ao MS requerendo testes 
rápidos para Profissionais de Segurança Pública e para a FUNAI. 
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83ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 24/08/2020 
Horário: 10h00m às 10h17m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Ronaldo Navarro, 
iniciou a 83ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise, e repassou a palavra aos Ministérios 
e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 105 respiradores totalizando 10.433 respiradores entregues 
até o momento. 

 Habitação de mais 130 leitos de UTI, totalizando 12.166 até o momento. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que o MS entrou em contato com o MJSP para resolver o encaminhamento 
sobre os testes para os profissionais de segurança pública e para a FUNAI. A questão 
deve ser resolvida em breve. 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Requereu atenção sobre pedido da Secretaria Nacional dos Portos para a questão dos 
navios de cruzeiro, que começam a operacionalizar em setembro, para contratação de 
pessoal e treinamentos, visando a temporada de verão que se inicia em dezembro. A 
demanda é para que o Governo sinalize se a Portaria que trata do assunto dos 
estrangeiros poderá ser alterada nesse sentido. 

 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Ausente. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 11ª Rodada de reunião com Região Centro-Oeste 
a) MS: Monitoramento da pandemia. Leve redução na taxa de ocupação de UTIs, mas 

ainda em níveis alarmantes (acima de 70%) no estado tendo como pontos críticos: 
medicamentos para intubação, frente fria, queimadas que afetam o desempenho 
da rede hospitalar, especialmente de 15 municípios da região Oeste (sobrecarga nos 
leitos infantis). 
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 11ª Rodada de reunião com Região Sul: 

 SC: queda da curva nos últimos dias, mas ainda mostra preocupação com os casos, fase 
de mobilização social, com esclarecimentos à população sobre a importância do 
isolamento social e a auto prevenção. Principal demanda continua sendo de 
medicamentos (kit para intubação), reiterou demanda de bombas de infusão. Sobre 
equipes médicas, devem reavaliar pedido, reduzindo o pedido anterior (482 
profissionais). 

 RS: situação menos preocupante nos últimos dias por causa da ampliação dos leitos e 
da curva descendente de novos casos e óbitos. Entretanto, das 21 regiões do Estado, 12 
estão em estado grave (bandeira vermelha), as demais (9) estão com bandeira laranja. 
Começam a discutir a retomada das escolas, com protocolos. Risco: frente fria. 
Demanda urgente: fármacos.  

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Ronaldo Navarro, 
encerrou a 83ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h17m.   

 
 

 Encaminhamentos 
 

 O MInfra requereu atenção especial do Governo sobre a demanda da Secretaria 
Nacional dos Portos na questão dos navios de cruzeiro, que começam a operacionalizar 
em setembro, para contratação de pessoal e treinamentos, visando a temporada de 
verão que se inicia em dezembro. A demanda é para que o Governo sinalize se a Portaria 
que trata do assunto dos estrangeiros poderá ser alterada nesse sentido. 
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84ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 26/08/2020 
Horário: 10h06m às 10h25m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Ronaldo Navarro, 
iniciou a 84ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise, informando que o MS está com uma 
reserva para doação de 15.2 milhões de luvas descartáveis, de material plástico, 
aplicação multiuso, tamanho único, em caixas com 10 mil unidades. 

 Estas luvas não são luvas para procedimentos em serviços de saúde, porém podem ser 
utilizadas em atividades como: ramo alimentício, fiscalização e administrativo. 

 Ressaltou que só poderá ser realizada a doação nas seguintes hipóteses: 
a) Entre órgãos da União; 
b) Entre a União e as autarquias e fundações públicas federais, ou 
c) Entre a União e as autarquias e fundações públicas federais e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios e suas autarquias e fundações públicas. 

 Sendo assim, é vedada a doação para ONGs. 

 Os interessados em receberem as doações, deverão entrar em contato diretamente 
com o MS ou pelo CCOp através do e-mail: ccop@saude.gov.br.    

 Dito isso, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 278 respiradores totalizando 10.711 respiradores entregues 
até o momento. 

 Habitação de mais 20 leitos de UTI no Estado do Tocantins, totalizando 12.186 até o 
momento. 

 Informou que foram prorrogados os contratos de 322 leitos de UTI, sendo: 
a) 10 no Estado de Alagoas; 
b) 41 no Estado da Bahia; 
c) 129 no Estado do Paraná; 
d) 82 no Estado do Rio Grande do Sul; 
e) 10 no Estado de São Paulo e; 
f) 10 no Estado do Tocantins. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que já receberam 315 Planos de Trabalho oriundos da Lei Aldir Blanc e que 
108 deles já foram analisados pelo MTur. 

 
Ministério da Economia (ME) 
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 Informou que a Portaria da CEMED está para despacho com o Ministro Paulo Guedes e 
que essa semana deverá ser assinada. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que requisitaram 180 caixas de luvas ao MS para distribuírem aos seus órgãos 
como Arquivo Nacional, FUNAI entre outros. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 
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 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Informou que receberam da Casa Civil o Ofício Circular nº 81 de 31.07.2020 sobre o 
COOPERA por parte do TCU para maior segurança sobre o Processo de Contas. A CGU 
se coloca à disposição para ajudar os Estados nessa questão. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reiterou os comunicados da 83ª Reunião deste Comitê. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Ronaldo Navarro, 
encerrou a 84ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h25m.   

 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM requereu a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades que manifestem o interesse 
ou não, em receber as doações de luvas do MS até a próxima quarta-feira (02.09.2020), 
após essa data, em restando material, serão oferecidos aos Estados e Municípios. 
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85ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 28/08/2020 
Horário: 10h08m às 10h18m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, iniciou a 85ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise, requerendo atualização dos encaminhamentos 
abaixo: 
a) Sobre a proposta de MP que altera a Lei nº 10.742 (CMED), encaminhamento da 81ª 

Reunião deste Comitê, o MS informou que o documento já foi assinado pelo ME e 
aguarda a assinatura do MJSP. 

b) Sobre a doação de luvas, encaminhamento da 84ª Reunião deste Comitê, o MS 
informou que por enquanto somente o MJSP e o MMFDH requereram o EPI. 

 Atualizados os encaminhamentos, repassou a palavra aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a habitação de mais 413 leitos de UTI, totalizando 12.579 leitos com 
investimentos de mais de R$ 1.8 bilhões. Abaixo a relação por Estado.  
a) 05 no Estado de Alagoas; 
b) 50 no Estado da Bahia; 
c) 15 no Estado do Mato Grosso do Sul; 
d) 12 no Estado do Rio Grande do Sul 
e) 10 no Estado do Ceará; 
f) 46 no Estado de Sergipe 
g) 05 no Estado de Minas Gerais 
h) 95 no Estado de Mato Grosso 
i) 42 no Estado de Roraima e; 
j) 131 no Estado de São Paulo. 

 Informou que foram prorrogados os contratos de 1.385 leitos de UTI, sendo: 
a) 259 no Estado do Paraná; 
b) 908 no Estado de São Paulo; 
c) 77 no Estado do Espírito Santo; 
d) 35 no estado do Mato Grosso do Sul; 
e) 06 no estado do Piauí; 
f) 05 no Estado da Bahia e; 
g) 95 no Distrito Federal. 

 Por fim, informou a publicação da Portaria nº 2.234 de 24.08.2020 que credencia 
temporariamente municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros 
de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, 
considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância nacional e 
internacional decorrente do coronavírus, que habilitou 173 Centros de Atendimento a 
Covid-19, totalizando 3.266 Centros em 2.714 Municípios. 
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.234-de-26-de-agosto-de-2020-
274388738  
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que iniciaram as análises para repasse da Lei Aldir Blanc e do FUNGETUR. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Informou que a Portaria da CMED foi assinada pelo Ministro Paulo Guedes e 
encaminhada ao MS. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou que, através da Sala de Situação, enviaram convite à VALE do Rio Doce para 
analisar a proposta da empresa para adequar a situação. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Anexo 85ª Reunião Comite de Crise 28.08.2020 - Memoria (2093202)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 291



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 11ª Rodada de Reunião com a Região Norte. 
a) Continua a maior preocupação com TO: taxas de ocupação de leitos próximos a 

100% na rede privada, remanejamento de contaminados do interior para a capital. 
Principais demandas: 1 - fortalecimento das equipes médicas (apoio via Programa O 
Brasil Conta Comigo já foi tratado diretamente com o Ministro), 2 - habilitação de 
leitos pendentes e 3 - fármacos. 

b) RO: elevadas taxas de ocupação de leitos na macrorregião 1 (capital), 74%, e na 
macrorregião 2, 87%. Pontos críticos: 1 – EPIs: luvas estéreis e de procedimentos, 2 
– fármacos e 3 – equipes médicas: insucesso da demanda do Programa O Brasil 
Conta Comigo. 

c) AC: situação confortável da pandemia (leve diminuição de casos, taxa de ocupação 
de leitos abaixo de 40%), permite continuidade na estratégia gradual de avanço nas 
fases de abertura/retomada, 4ª semana na Fase Amarela (liberação de praças de 
alimentação de shoppings, com redução de 60% da capacidade, e de academias. 
Preocupações: fronteira de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia. 

d) PA: situação Covid-19 estabilizada e equilibrada, com redução de casos na maior 
parte do Estado e taxas de ocupação inferiores à 40%, permitindo a redução de 
leitos. 

 Agenda: sexta-feira (28.08.2020) fim da 11ª Rodada com Reunião com a Região Sudeste 
às 10h30m e Reunião com entidades municipalistas nesta semana, trataram da Reforma 
Tributária.  

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 
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 O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, reforçou o 
pedido para que os Ministérios e Órgãos/Entidades do Comitê manifestem interesse ou 
não, na doação das luvas disponibilizadas pelo MS até quarta-feira (02.09.2020), em 
seguida, encerrou a 85ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h18m.   

 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 85ª Reunião do Comitê de Crise. 
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86ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 31/08/2020 
Horário: 10h00m às 10h17m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Andre 
Luiz Baumgratz Andrino, iniciou a 86ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou 
a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a publicação da Portaria nº 2.222 de 25.08.2020 que institui, em caráter 
excepcional e temporário, Ações Estratégicas de Apoio à Gestação Pré-Natal e Puerpério 
e o Incentivo financeiro federal de custeio para o enfrentamento da Emergência em 
Saúde de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus, no 
valor de R$ 260 milhões para Estado e Municípios. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.222/gm/ms-de-25-de-agosto-de-
2020-274149904.  

 Foi publicada também a Portaria nº 2.298 de 27.08.2020 que institui, para o ano de 
2020, o repasse financeiro referente ao Piso Variável de Vigilância Sanitária (PV-Visa) 
para o fortalecimento e execução das ações de Vigilância Sanitária voltadas ao 
enfrentamento do coronavírus – Sars-Cov-2, no valor de R$ 30 milhões para Estado e 
Municípios. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.298-de-27-de-agosto-
de-2020-274644839.  

 Sobre o encaminhamento da Proposta de Medida Provisória, informou que ainda não 
recebeu do MJSP.    
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou que essa semana haverá uma manifestação internacional contra o Governo 
federal com ênfase nas questões Indígenas e Ambiental, com a participação da ativista 
sueca Greta Thunberg através do movimento Fridays for Future. O Greenpeace também 
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se juntou ao movimento. Sendo assim, informou que o Governo Brasileiro deve 
apresentar os diversos projetos e realizações feitas nessa questão. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 

 Sobre o encaminhamento da Proposta de Medida Provisória, atualizará na próxima 
reunião o andamento. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
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Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 11ª Rodada de Reunião com a Região Sudeste. 
a) ES: diminuição de casos e óbitos, permitindo, inclusive a transformação de leitos de 

UTI em enfermaria. Retomada da atividade no dia 15.09.2020, servidores públicos 
retornam ao trabalho. Maior preocupação: comportamento da sociedade, que está 
voltando a aglomerar. 

b) MG: agradeceu a reunião técnica com a CGLAB sobre questões operacionais 
relativas à Portaria dos testes na rede privada, estão coordenando a 
operacionalização com os municípios. Taxa de utilização de leitos UTI (65,65%), 
leitos enfermaria (59,24%). Fármacos: situação estabilizada. Ponto crítico: Testes. 
Apresentação sobre estratégia de enfrentamento à pandemia, com destaque para 
as ações de transparência à população: informe epidemiológico, boletins especiais, 
indicadores “Minas Consciente”. 

 Entidades Municipalistas: Reforma Tributária. 
a) FNP: está analisando propostas em discussão, participará de audiência na Comissão 

Especial do CN no dia 09.09.2020, onde comunicará seu posicionamento. 
b) CNM: favorável à unificação dos tributos sobre consumo (IVA Nacional). 
c) As duas entidades destacaram a necessidade de aumentar a arrecadação dos 

tributos próprios incidentes sobre patrimônio: IPTU, ITBI e melhorias do IPVA. 
d) Principais preocupações: inclusão da base de cálculo (serviços) em outros tributos; 

governança sobre o novo tributo (competência para tributar) e proposta dos 
estados para fundos de compensação. 

e) CNM: outros pontos destacados: previdência: RGPS: pagamento de contribuições 
que estavam suspensas e; Decreto em audiência pública sobre apuração de 
responsabilidade por infração de normas gerais RPPS.  

f) Preocupação com a queda de recursos do FPM em agosto.  
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi, recordou a todos os 
Ministérios e Órgãos/Entidades para que se manifestem no interesse ou não, na doação 
de luvas não cirúrgicas, disponibilizadas pelo MS até a próxima quarta-feira 
(02.09.2020), data da 87ª Reunião Ordinária deste Comitê de Crise. 

 Após essa data, em havendo luvas remanescentes para doação, estas serão oferecidas 
pela SEAF/SEGOV aos Estados e Municípios.  

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Em seguida, o Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil, Andre Luiz Baumgratz Andrino, encerrou a 86ª Reunião do Comitê de Crise, às 
10h17m.   
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 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 86ª Reunião do Comitê de Crise. 
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87ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 02/09/2020 
Horário: 10h00m às 10h24m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 87ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 100 respiradores, sendo: 
a) 06 no estado do Rio Grande do Sul; 
b) 06 no estado do Rio de Janeiro; 
c) 11 no estado da Bahia; 
d) 03 no estado de Minas Gerais; 
e) 34 no estado de Goiás; 
f) 10 no estado da Paraíba; 
g) 09 no estado de São Paulo e; 
h) 21 no estado do Paraná. 

 Totalizando 10.811 respiradores entregues até o momento. 

 Habitação de mais 114 leitos de UTI, sendo: 
a) 05 para o estado de Santa Catarina; 
b) 29 para o estado do Ceará; 
c) 10 para o estado de Sergipe; 
d) 10 para o estado do Rio Grande do Sul; 
e) 10 para o estado do Mato Grosso do Sul; 
f) 09 para o estado da Bahia e; 
g) 41 para o estado do Maranhão. 

 Prorrogação de mais 363 leitos de UTI, sendo: 
a) 105 para o estado do Mato Grosso; 
b) 16 para o estado da Bahia; 
c) 15 para o estado do Ceará; 
d) 139 para o estado do Rio Grande do Sul e; 
e) 88 para o estado de Santa Catarina.   
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que até a presente data houve 1.500 adesões sendo 443 planos de ação 
aprovados e 133 aptos para pagamento, porém, informou ser necessário a manifestação 
dos estados e municípios pela Plataforma Mais Brasil. Hoje a adesão está abaixo do 
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esperado pelo MTur. O Ministério informou que fará uma maior divulgação para 
incentivar a adesão, 

 Encaminhará ao Comitê de Crise a relação dos planos de ações aprovados e aptos para 
receberem o pagamento. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente por problemas técnicos. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 

 Sobre o encaminhamento da Proposta de Medida Provisória, atualizará na próxima 
reunião o andamento. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que hoje (02.09.2020) apresentarão o balanço das ações do Plano de 
Contingência para Idosos e assinarão uma Portaria para Idosos. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Informou que hoje (02.09.2020) haverá o lançamento da cédula de R$ 200,00. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Entidades municipalistas: Confederação Nacional de Municípios. 
a) Sobre Reforma Tributária: i) pedido de confirmação de agenda do Ministro Paulo 

Guedes para participar da mesa de abertura de evento entre os dias 14 a 16 de 
setembro de 2020; ii) sanção integral do PLP nº 170/2020 que dispõe sobre o ISS. 

 Novas demandas: 
a) Discussão com o MEC sobre a retomada às aulas; 
b) Transporte intermunicipal: preocupação com a Deliberação nº 955 da ANTT (de 

permissão para autorização), risco de redução de linhas para cidades do interior (rotas 
secundárias). 

c) Retomada de obras: ajuste no art. 50 da portaria nº 424 para permitir retomada das 
obras paralisadas com recurso novo, aproveitando a licitação já realizada. 

 Repetição de demandas anteriores: 
a) Parcelamento das contribuições suspensas por conta da pandemia (Portarias nº 139 

e 245). 
b) Previdência RPPS: i) portergar o prazo de adaptação à EC nº 103 (Portaria nº 18.804 

adiou para 30.09.2020), ii) Decreto em audiência pública sobre apuração de 
responsabilidade por infração de normas gerais RPPS. 

c) Reunião com o Ministério da Cidadania para discutir orçamento de 2020 
(pagamento de R$ 500 milhões não teria sido suficiente para cobrir atrasados de 
programas permanentes). 

d) Fundeb: discussões do PL que regulamentou a EC nº 108 com a Deputada Dorinha. 
e) Preocupação com a queda de recursos do FPN em agosto de 2020 (acima do limite 

de compensação de R$ 1 bilhão/mês). 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

Anexo 87ª Reunião Comite de Crise 02.09.2020 - Memoria (2095860)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 300



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, informou a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades que será 
encaminhada para apreciação de todos ainda hoje (02.09.2020) a Resolução que 
Instituirá o Grupo de Trabalho para a coordenação de esforços da união na aquisição e 
na distribuição de vacinas contra a Covis-19, no âmbito do Comitê de Crise para 
Supervisão e Monitoramento dos impactos da Covis-19. 

 Informou, por fim, que na 88ª Reunião deste Comitê, que ocorrerá na próxima sexta-
feira (04.09.2020), a Resolução será colocada para votação e aprovação. 

 Em seguida, encerrou a 87ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h24m.   
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 87ª Reunião do Comitê de Crise. 
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88ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 04/09/2020 
Horário: 10h00m às 10h28m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 88ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise informando que 
ao final colocaríamos para deliberações e votação a Resolução que institui o Grupo de 
Trabalho para coordenação de esforços da União na aquisição e na distribuição de 
vacinas contra a Covid-19, em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a habitação de mais 131 leitos de UTI, sendo: 
a) 05 no estado do Mato Grosso e; 
b) 130 no estado de Minas Gerais. 

 Prorrogação de mais 222 leitos de UTI, sendo: 
a) 10 no estado de Roraima; 
b) 10 no estado de Pernambuco; 
c) 10 no estado do Mato Grosso; 
d) 10 no estado de Goiás; 
e) 10 no estado do Amazonas e; 
f) 172 no estado de São Paulo.   

 Informou que o MMFDH desistiu da requisição que havia feito sobre a doação das luvas. 
Sendo assim, o MS informa que têm em estoque 15,1 milhão de luvas não cirúrgicas 
para doação. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 
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 Ausente. 
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente por problemas técnicos. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Informou a aprovação pelo Congresso Nacional da Medida Provisória nº 962 de 
06.05.2020, que abre crédito extraordinário no valor de 418.8 milhões para o 
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
decorrente do coronavírus (MCTI, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico e MRE). http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-
2022/2020/Mpv/mpv962.htm  
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou a publicação da Medida Provisória nº 1000 de 02.09.2020 que institui o auxílio 
emergencial residual para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv1000.htm  
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que encaminhou e-mail para o MS declinando das doações de luvas não 
cirúrgicas que haviam requisitado. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 
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 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Em reunião com o Governador de Roraima este questionou sobre a transferência de 
Glebas Públicas Federais (SPU; ICMBio; MD; FUNAI – INCRA). 

 Reunião com Região Nordeste: 12ª Rodada: 
a) Fase descendente da pandemia, com redução de casos e óbitos, além de baixas taxas 

de ocupação de UTIs; 
b) Preocupação com interiorização da doença: PE e BA; 
c) Dificuldades com medicamentos (estoques baixos e frustação de aquisições diretas): SE, 

BA e PE (imunoglobulina); 
d) Preocupação do retorno da população às praias e aglomeração: SE, BA e MA. 

 Questões específicas: 
a) MA: Plano Celso Furtado de resgate às empresas; 
b) SE: linha de crédito empresarial no BANESE; 
c) CE: destacou a visita do Ministro Eduardo Pazuello para a inauguração do Centro de 

Testagem de Alta Complexidade da Fio Cruz. 

 Reunião com FNP: 
a) Preocupação com a Reforma Tributária; 
b) Parcelamento de contribuições que foram suspensas na pandemia. 2 Portarias do ME 

(139 e 245); 
c) Aplicação de recursos mínimos em educação. 

 Agenda: 
a) 2 reuniões hoje (04.09.2020) à tarde com as regiões mais sensíveis no momento (Sul às 

14h00m e Centro-Oeste às 16h00m). 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Ausente. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, colocou para deliberação a Resolução que institui o Grupo de Trabalho 
para a coordenação de esforços da União na aquisição e na distribuição de vacinas 
contra a Covid-19. 

 Os Ministérios: MME, CGU, ME, BACEN, MMFDH, MMA e MInfra, em resposta ao e-mail 
a todos encaminhado, se manifestaram de acordo com a edição da citada Resolução que 
institui o Grupo de Trabalho.   

 O ME solicitou a redução do número de representantes da pasta de dois para um, de tal 
modo que a representação se dê por servidor lotado na Secretaria de Desenvolvimento 
da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação (SDIC); 

 O MD solicitou ser membro do GT com 2 representantes; 
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 O MMFDH solicitou ser membro do GT com 1 representante; 

 O MCTI solicitou a possibilidade de se colocar também, as pesquisas que estão sendo 
realizadas pelo Brasil no GT de vacinas. 

 O Subchefe Adjunto da SAM informou que todas as solicitações serão devidamente 
analisadas, porém ressaltou que todos os Ministérios e Órgãos/Entidades com 
representação neste Comitê de Crise poderiam participar do GT. 

 Em seguida colocou a Resolução em votação. 

 A Resolução que institui o Grupo de Trabalho para a coordenação de esforços da União 
na aquisição e na distribuição de vacinas contra a Covid-19, no âmbito do Comitê de 
Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, FOI APROVADA POR 
UNANIMIDADE POR ESTE COMITÊ DE CRISE. 

 Informou, por fim, que, devido ao Feriado Nacional de 7 de setembro, a 89ª Reunião 
deste Comitê ocorrerá na quarta-feira (09.09.2020). 

 Em seguida, encerrou a 88ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h28m.   
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 88ª Reunião do Comitê de Crise. 
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89ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 09/09/2020 
Horário: 10h00m às 10h30m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Infraestrutura da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil, Rafael Vitale, iniciou a 89ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou 
a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram entregues 37 respiradores sendo (3 RJ), (8 MG), (7 GO), (11PR) totalizando 10848 

respiradores entregues; 

 Foram habilitados 247 novos leitos de UTI, sendo (118 GO) e (129 SP) totalizando 13074; 

 Prorrogados 497 leitos por mais 30 dias sendo (38 MT), (26 TO), (10 AC), (40 BA), (54 

MS), (50 MG), (40 PR), (10 PE), (40 RJ), (30 RS), (27 RN), (47 SC), (80 SP) e (5 PI), 

totalizando 4348 leitos prorrogados.  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Relatou sobre o repasse de recursos por força da Lei Aldir Blanc para 9 estados da 

federação, no valor de R$ 358 milhões. Informa baixa adesão por parte dos entes 

federativos e sugere incentivo para que esses apresentem suas propostas de trabalho 

na plataforma Mais Brasil, de forma a viabilizar os pagamentos.  

 Informa que a retificação do Decreto Nº 10.464, de 17.08.2020, já está em tramitação e 

que há necessidade da agilização na publicação dessas retificações, objetivando 

oferecer mais segurança aos entes federativos. 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente por problemas técnicos. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sobre o encaminhamento junto ao MS, da MP que altera a Lei nº 10.742 
(regulamentação do setor farmacêutico), trará informações na próxima Reunião 
Ordinária deste Comitê. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 

Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 
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Entidades Municipalistas (CNM):  

 Destaque: Vai atuar para derrubar alguns vetos à lei do Novo Marco do Saneamento. 

 Repetição de demandas anteriores: 

o Portarias do Min. Economia (139 e 245) que prorrogam, o prazo para o 

recolhimento de tributos federais em decorrência da pandemia: pagamento 

dobrado nos meses de agosto e setembro estão provocando retenção de FPM 

– Maior Discussão do PL 4390/2020; 

o Previdência RPPS: Postergar prazo de adaptação à EC 103 (Portaria 18.084 adiou 

para 30 de setembro/2020;  

o Reunião com Min. Cidadania para discutir orçamento de 2020 (pagamento de 

R$ 500 milhões não teria sido suficiente para cobrir atrasados de programas 

permanentes); 

o Fundeb: Discussões do PL que regulamenta a EC 108 com a Deputada Dorinha; 

o Preocupação coma queda de recursos de FPM em agosto/2020 (acima do limite 

de compensação R$ 1 bi/mês. 

Reuniões com Comitês Estaduais de Crise: 12ª rodada  

REGIÃO SUL: Melhora no cenário frente ao verificado no mês anterior; impactos 

negativos da frente fria foram menores que o esperado. Ainda há questões 

preocupantes, principalmente a queda no isolamento social (riscos de ampliação de 

casos no feriado de 7 de setembro) e entrega de fármacos (última entrega para RS e PR 

ocorreu no mês de julho). 

 SC: pico ocorreu entre a 1ª quinzena de julho e a 1[ semana de agosto. Ocupação média 

de UTI em torno de 56%, com maiores taxas no nordeste do estado (Joinville – maior de 

80%) e no sul do estado (aproximadamente 70%). Sobre fármacos, ressaltou que a 

última entrega ocorreu em 17 de agosto. 

o Tema para discussão: transformação da capacidade instalada ociosa (reforço na 

área neonatal). 

 RS: redução das áreas com bandeira vermelha (apenas 4 de 21); preocupação com o 

interior e com o oeste do estado. 

o Retomada das aulas na 1ª quinzena de setembro/2020, de forma gradual 

(aquisição de EPI’s); 

o Preocupação com o mercado de trabalho: baixa adesão à Lei 14.020/2020 

(Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda); 

 PR: ainda mantém medidas de restrição (suspensão de cirurgias eletivas e barreiras em 

balneários). Não há previsão de retorno às aulas. 

REGIÃO CENTRO-OESTE: Persistem preocupações, pois, pesar de estabilização dos novos 

casos e óbitos, o patamar ainda é elevado. 

Demandas Gerais: discussões sobre retomada de atividades de turismo e educação. 

 GO: Taxa de ocupação de leitos acima de 70%. Sobre fármacos, a situação está 

controlada, mas permanece sob atenção. 
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o Ponto de Atenção: Prorrogação por 2 meses do Hospital de Campanha de Águas 

Lindas, que expira em outubro. 

 DF: 1ª participação – Alta taxa de ocupação de leitos (65%).  

 MT: Taxa de ocupação de leitos de UTI reduziu de 98% para cerca de 60%. Não há 

nenhum município na escala de risco muito alto, apenas médio e moderado.  

o Destaque: Centro de triagem na Arena Pantanal. 

 MS: Taxa de ocupação de leitos de UTI de 78%. Sobre fármacos, ressaltou preocupações.  

Ponto de Atenção: Baixa taxa de isolamento social (34%) e aglomeração em feriado.  
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Infraestrutura da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil, Rafael Vitale, encerrou a 89ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h30m.   

 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 89ª Reunião do Comitê de Crise. 
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90ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 11/09/2020 
Horário: 10h00m às 10h20m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 90ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 15 respiradores, sendo 02 (BA) e 13 (MT). 

 Informou a habitação de mais 336 leitos de UTI, sendo: 105 (SC), 21 (MT), 38 (RS), 10 
(CE), 10 (ES), 10 (MA), 40 (MG), 14 (PR), 16 (RJ), 10 (RO) e 62 (SP). 

 Prorrogação de mais 522 leitos de UTI, sendo: 112 (AM), 303 (SP) e 107 (GO). 

 A SAM informou a publicação da Resolução nº 8 de 09.09.2020 em instituiu o Grupo de 
Trabalho para a coordenação de esforços da União na aquisição e na distribuição de 
vacinas contra a Covid-19, no âmbito do Comitê de Crise para Supervisão e 
Monitoramento dos Impactos da Covid-19. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/resolucao-n-8-de-9-de-setembro-de-2020-276627239  
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Relatou sobre o repasse de recursos por força da Lei Aldir Blanc para 15 estados da 
federação, no valor de R$ 833 milhões e para 239 municípios, no valor de R$ 170 
milhões. 
  

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sobre o encaminhamento junto ao MS, da MP que altera a Lei nº 10.742 
(regulamentação do setor farmacêutico), trará informações na próxima Reunião 
Ordinária deste Comitê. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Entidades municipalistas (FNP): 
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a) Portarias do ME (139 e 245) que prorrogam o prazo para o recolhimento de tributos 
federais em decorrência da pandemia: reclamação de pagamento dobrado nos 
meses de agosto e setembro (PL 4.390/2020) com proposta de parcelamento em 60 
meses. 

b) Previdência RPPS: postergar prazo de adaptação à EC 103 (Portaria 18.804 adiou 
para 30.09.2020). 

c) Transporte urbano (PL 3.364/2020) sugestão de ajustes na última versão do art. 3º 
do substitutivo (uso de recursos). 

d) Educação: pedido de normativo para esclarecer conceitos de aplicação de recursos 
em manutenção e desenvolvimento do ensino, tendo em vista entendimentos 
divergentes de tribunais de contas. 

e) Cultura: mandou ofícios com dúvidas sobre a operacionalização da Lei Aldir Blanc. 

 Reunião com Comitês de Crise: 12ª rodada com apresentação do MDR sobre a MP 996: 
Programa Casa Verde Amarela. 

 Reunião Norte: pequena participação dos representantes dos comitês estaduais: 
a) PA: situação estabilizada e equilibrada, com redução de casos e óbitos na maior 

parte do estado e baixas taxas de ocupação permitindo a redução de leitos. O 
avanço das fases de abertura não provocou aumento de casos (hipótese de 
“imunidade de rebanho”). Retomada das aulas nas escolas privadas, seguindo 
protocolos, as públicas estão em fase preparatória de organização. Demandas: 
fármacos (kit de intubação) e, principalmente, testes. 

b) AC: situação confortável da pandemia (diminuição de casos, taxa de ocupação de 
leitos em patamares seguros), estabilizada sustentada: 6 semanas na Fase Amarela 
do plano de abertura. Retomada das aulas está em discussão, mas ainda sem 
previsão de data. Demanda: nível desconfortável de estoque dos medicamentos já 
foi comunicado ao CONASS. 

 O ME informou que acompanha a demanda que prorroga o prazo para o recolhimento 
de tributos federais em decorrência da pandemia com proposta de parcelamento. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Informou que tramita pelo SIDOF a proposta de MP que se encontra com o MJSP.  
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 90ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h20m.   

 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 90ª Reunião do Comitê de Crise. 
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91ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 14/09/2020 
Horário: 10h06m às 10h20m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 91ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a prorrogação de mais 310 leitos de UTI, sendo: 112 (CE), 99 (PE), 79 (MG), 10 
(SC), 10 (DF), totalizando 5.590 leitos de UTI prorrogados até o momento. 

 Informou sobre as luvas não cirúrgicas, que o MS ainda conta com 15 milhões de luvas. 
Propôs destinar para as cidades que terão eleições em novembro. Nesse sentido, 
necessário consultar o Tribunal Superior Eleitoral – TSE, para saber se há interesse. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que começam a pagar o auxílio emergencial residual em 04 parcelas, 
findando-se até o mês de dezembro, e que a portaria e o Decreto devem ser assinados 
ainda hoje para que possam pagar o auxílio aos beneficiários do Bolsa Familia. 

 Estão finalizando o novo contrato com a Dataprev e com a Caixa Econômica Federal.  
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com região Sudeste, 12ª Rodada (RJ ausente), apresentação do MDR sobre o 
Programa Casa Verde Amarela.  

 MG: evolução positiva da pandemia (platô em queda) permitiu, inclusive, a doação de 
ventiladores. Maior desafio é a consciência da população quanto ao distanciamento 
social. Ponto de atenção: testes rápidos. Discussão sobre “legado da pandemia”: forçou 
viabilização de novos projetos (por exemplo: licenciamento de alvará sanitário 
simplificado on-line e a entrega descentralizada de medicamentos). 
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 SP: controle da pandemia está avançando bem (saída do platô e redução de novos 
casos/óbitos em todo o estado). Maior desafio é conscientização da população sobre o 
distanciamento social. Discussões sobre retomada econômica (políticas de emprego e 
renda; funding para crédito; modernização econômica – projeto do doing business). 

 Demandas: recursos orçamentários (alocação para área da saúde); políticas para 
mercado de trabalho (transferência de recursos fundo a fundo; necessidade de 
aprovação pela Assembleia Legislativa. 
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 A SAG informou que a Exposição de Motivos Interministerial - EMI nº 00031/2020 MS 
ME MJSP foi recebida. Trata-se da proposta que altera a Lei nº 10.742, de 06.10.2003, 
com o objetivo de autorizar a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - 
CEMED a realizar ajuste positivo e negativo de preço de medicamentos, com vista a 
proporcionar a ampliação do acesso da população aos medicamentos indispensáveis à 
saúde pública. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 91ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h20m.   

 
 

 Encaminhamentos 
 

 MS ainda conta com 15 milhões de luvas. Propôs destinar para as cidades que terão 
eleições em novembro. Nesse sentido, necessário consultar o Tribunal Superior Eleitoral 
– TSE, para saber se há interesse. 
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92ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 16/09/2020 
Horário: 10h04m às 10h29m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 92ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de 276 milhões de EPI até o momento. 

 Foram habilitados mais 72 leitos de UTI: 20 (SE), 19 (MG), 10 (PR) e 23 (SP). Investimento 
de R$ 1.9 bilhão. 

 Informou a prorrogação de mais 496 leitos de UTI, sendo: 187 (SP), 270 (RS), 20 (MG), 
10 (PE), 09 (PR). 

 A SAM requereu ao MS e a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades do Comitê que 
pensem em juntar documentos de melhoria de cada pasta, para fazermos um “legado” 
da pandemia. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que todas as atividades do MD estão registradas no site do Ministério e 
disponíveis para consulta pública. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Problemas técnicos na videoconferência. 
  

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou que a Sala de Situação de Enfrentamento à Covid-19 para questões Indígenas 
completou 02 meses ininterruptos de funcionamento, com mais de 30 reuniões com os 
órgãos que têm poder de decisão como: SESAI, FUNAI, MD entre outros. Também 
relembrou que a Sala de Situação está integrada com o CCOp e em sendo assim, 
funciona diariamente, inclusive aos finais de semana. 

 Para demandas de setores da sociedade civil, contam com os canais de whatsapp, 
telefones específicos, site, entre outros. 

 A SAM requereu que todos os Ministérios e Órgãos/Entidades republiquem em suas 
redes sociais as matérias (posts) que o GSI realizar, tendo em vista que o 
compartilhamento das informações, tendem a ser maior dessa forma.  
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Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que levará o tema do legado aos superiores e ajudará na divulgação das redes 
sociais a questão do GSI. 
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Ausente. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que ainda não saiu do ME, o Decreto do Auxílio Emergencial Residual e sendo 
assim, corre o risco de o pagamento desse benefício e do Bolsa Família não ser pago 
essa semana. 

 Requereu urgência na publicação do referido Decreto para que isso não ocorra. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Entidades Municipalistas: CNM. 
a) Reunião específica com o Dr. Narlon Nogueira, Secretário de Previdência. Tema: 

minuta de Decreto que dispõe sobre o regime disciplinar (art. 8º da Lei nº 
9.717/1998) submetida a consulta pública até 30.09.2020. 

b) Apuração de responsabilidade por infração às disposições da Lei 9.717/1998 e das 
demais normas gerais que tratam da organização e funcionamento dos regimes 
próprios de previdência social (RPPS), instituídos pelos entes federativos. 

c) Principais preocupações: i) imposição de penalidades por Decreto; ii) 
responsabilização do Agente Público por ação ou omissão diferente do previsto no 
Decreto nº 9,830, que dispõe que a responsabilização do agente público somente 
poderá ser por ação ou omissão com dolo, direto ou eventual, ou se cometer erro 
grosseiro. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 92ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h29m.   

 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 92ª Reunião do Comitê de Crise. 
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93ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 18/09/2020 
Horário: 10h00m às 10h17m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 93ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 243 respiradores, sendo: 48 (RJ), 02 (MG), 01 (MT), 72 (TO), 
03 (PI), 10 (PB), 102 (RJ) e 05 (05), totalizando até o momento a entrega de 11.106 
respiradores. 

 Foram habilitados mais 109 leitos de UTI, sendo: 10 (PR) e 99 (SP), totalizando até o 
momento a habilitação de 13.563 leitos de UTI. 

 Informou a prorrogação de mais 64 leitos de UTI, sendo: 35 (SP) e 29 (MG), totalizando 
até o momento a prorrogação de 3.300 leitos de UTI. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
  

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que realizaram uma reunião com Corpo Diplomático internacional e o MRE, 
MS e FUNAI no Itamaraty, para tratar da saúde indígena na pandemia. 

 Encaminhará a memória do que foi tratado nesta reunião ao CCOp. 
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com a Região Nordeste: 13ª Rodada 
a) MDR: Programa Casa verde Amarela (MP 966); 
b) Fase descendente da pandemia, com redução de casos e óbitos, além de baixas 

taxas de ocupação de UTIs e taxas de transmissão. 
c) CE: sobre as informações recentes de aumento nos óbitos divulgados pelo consórcio 

de veículos de imprensa, alega que há problemas na base da semana anterior, o que 
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acabou provocando aumento na semana mais próxima. Segundo informações 
oficiais, os óbitos continuam em trajetória de queda. Taxa de utilização de UTI de 
60%. Discussão da retomada das atividades, inclusive de escolas. Estratégia de 
aumento nos testes. 

d) SE: visão geral bem confortável, inclusive destacou os 156 respiradores enviados 
pelo MS. Ponto de atenção: medicamento FENTANILA 10ml. 

e) RN: situação estabilizada (taxa de transmissão: 0,86%), avanço no programa de 
reabertura, mas atividades escolares devem retomar apenas no próximo ano 
(público e privado). 

f) PI: queda na taxa de transmissão (para 0,74%), permite continuidade no programa 
de reabertura do comércio e desmobilização de leitos. Ponto de atenção: oferta de 
mão de obra qualificada para leitos de UTI. 

 Reunião com FNP: 
a) Discussão sobre queda do FPM. 
b) Repetição de demandas anteriores: no curto prazo, Portaria nº 18.084 para dar mais 

tempo de ajustes ao RPPS (30/set). 

 Agenda 
a) 02 reuniões hoje à tarde com as Regiões mais sensíveis no momento (Sul às 14h00m, 

e Centro-Oeste às 16h00m). 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Trabalham em 02 Medidas Provisórias que talvez seja necessária para a questão da 
COVAX Facility, caso o prazo de prorrogação em 30 dias requerido pelo Governo 
Brasileiro, não seja aceito pela GAVI – The Vaccine Alliance. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 93ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h17m.   

 
 

 Encaminhamentos 
 

 O MRE encaminhará ao CCOp, a memória do que foi tratado na reunião entre o MRE, 
MS e FUNAI com Corpo Diplomático Internacional para tratar da saúde indígena na 
pandemia. 
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94ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 21/09/2020 
Horário: 10h00m às 10h26m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 94ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou sobre a publicação do guia com orientações elaboradas pelo MS sobre a 
retomada segura das atividades presenciais nas escolas. Que foi disponibilizado um 
incremento de recursos do Ministério da Saúde para implementação das orientações e 
equipamentos de proteção nas escolas. 

 Informou a prorrogação do contrato para manter as atividades no Hospital de 
Campanha da Água Lindas, por mais 30 dias. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Informa que na última sexta-feira (18/09) foram encaminhadas as informações sobre a 
execução da lei Aldir Blanc nos estados e municípios, com repasse de 1,8 bi destinados 
aos trabalhadores da cultura. Informa que já foram disponibilizados recursos, sendo 25 
estados e 805 municípios contemplados até o momento. 
  

Ministério da Economia (ME) 

 Informa que as equipes do Ministério da Economia elaboraram a Medida Provisória que 
trata do crédito extraordinário para compra das vacinas do COVAX, e que está foi 
assinada pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, e já está à disposição para 
publicação (M-358). 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes.  
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Agradece o esforço do Ministério da Economia e da Casa Civil quanto a publicação do 
decreto para pagamento do Bolsa Família e ainda nesta semanada será divulgado do 
calendário para pagamento do Auxílio Emergencial aos demais beneficiários do cadastro 
único. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 
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 Reunião com Comitês Estaduais de Crise: 13ª Rodada. 
 

a) Região Sul: situação mais confortável, mas ainda requer cautela. Preocupação com a 
queda do isolamento social com o fim do inverno; 

o SC: Declínio das internações (taxa de ocupação de 45%) permitiu, inclusive, 
fechamento de leitos e liberação de cirurgias eletivas (retomada das salas de 
cirurgias que haviam sido transformadas em leitos de COVID-19). Menor 
pressão para apoio de recursos humanos e medicamentos. Preocupação coma 
região nordeste do estado (Joinville – taxa de ocupação de 70%); 

o RS: Fim do período mais crítico (inverno) com apenas 5 (cinco) regiões na 
bandeira vermelha; início da normalização dos fármacos. Continuidade no 
processo de retomada: discussão com o setor de eventos (inicialmente feiras e 
congressos mais corporativos com limite de participantes. Grande desafio: 
retomada das aulas com previsão para 13/outubro; 

o PR: Queda nos óbitos mais lenta que o esperado. As taxas de ocupação dos 
leitos continuam altas (73% na média do estado). Sobre a retomada, 21 de 
setembro é a data prevista para o retorno do serviço público presencial. 
Preocupação com fármacos (estoque regulado). 

 
b) Região Centro-Oeste: preocupação com as queimadas - maior necessidade de ações de 

curto prazo e de plano de contingência para os próximos anos. 
o MT: óbitos em queda; taxa de ocupação dos leitos UTI em 61%. Flexibilização 

das medidas de isolamento social (autorização para realização de eventos em 
condomínios e utilização de espaços comuns; 

o MS: queda na taxa da média móvel de óbitos, mas a taxa de contágio se mantém 
alta (acima da média nacional). Fármacos: pede manutenção da estratégia do 
Ministério da Saúde. Sobre a retomada: (i) discussões com setor sobre 
protocolos, e (ii) estudos sobre abertura na área de educação, porém com baixa 
adesão. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Informa sobre adesão do Brasil à COVAX, com edição de duas Medidas Provisórias: uma 
que estabelece o marco legal permitindo a adesão do Brasil e outra que abre crédito 
extraordinário com os recursos necessários para os pagamentos relativos à aquisição 
das vacinas. A SEGOV ficou de encaminhar o as referidas minutas aos líderes do governo 
no Congresso Nacional para conhecimento prévio e demais ajustes. Pretende-se 
viabilizar a aprovação das MPs, visando a assinatura do contrato de adesão até fim desta 
semana. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Informa que saiu uma Nota à Imprensa, fruto das tratativas do governo federal com os 
responsáveis pelos desenvolvedores da vacina, em Bruxelas, sobre a intensão do Brasil 
em aderir a COVAX.  

 Orienta fomentar a divulgação das informações sobre a confirmação do intensão do 
Brasil em aderir à COVAX, assim como, quando da discussão relativa às referidas 
Medidas Provisórias junto ao poder legislativo, como oportunidade para fortalecer a 
integração com o poder legislativo. Esclarece que essa é mais uma das ações 
estratégicas do Ministério da Saúde para viabilizar a aquisição de vacinas, dentre as que 
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estão sendo estudadas e disponibilizadas para enfrentamento a COVID-19. O assunto 
será pauta da abertura da Assembleia Geral da ONU, com a participação do Brasil e 
discurso do presidente da República na abertura do evento. 

 Informa que irá contatar o Ministério da educação para ampliar a divulgação do guia 
com orientações elaboradas pelo Ministério da Saúde sobre a retomada das atividades 
presenciais nas escolas. 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 94ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h26m.   

 
 

 Encaminhamentos 
 

 Orienta aos demais ministérios a ampliar a divulgação do guia com orientações 
elaboradas pelo Ministério da Saúde sobre a retomada das atividades presenciais nas 
escolas. 
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95ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 23/09/2020 
Horário: 10h00m às 10h22m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 95ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou sobre habilitação de 273 novos leitos de UTI, no valor de 34,4 milhões; e foram 
prorrogados 389 leitos de UTI, no valor de 18,6 milhões. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Atualizou informações sobre os repasses financeiros previsto na lei Aldir Blanc aos 
estados e municípios. O valor do repasse atingiu o montante de 2 bilhões de reais, 2/3 
do total destinados aos trabalhadores da cultura de 25 estados e 905 municípios da 
federação. Informa também que os Planos de Trabalho apresentados por AL e DF 
contém pendências, mas que os ajustes necessários já estão sendo efetuados e devem 
ser concluídos nas próximas semanas. Que há necessidade de engajamento por parte 
dos estados e município com o objetivo de ampliar a execução do repasse, além de dar 
conhecimento dessas ações à sociedade. Reporta utilização da plataforma + Brasil, em 
parceria com o Ministério da economia e outros ministérios. Que a assessoria de 
comunicação do ministério elaborou material para divulgação dos repasses realizados. 
  

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Ausente.  
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes.  
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informa que a DATAPREV enfrenta dificuldades técnicas na avaliação e consistência dos 
dados para elegibilidade de beneficiários e consequente pagamentos referentes ao 
Extra Cad e Cadastro Único (Auxílio Emergencial Residual). Dessa feita, está pendente a 
publicação da portaria para transferência de recursos à CEF e divulgação do calendário 
para pagamento dos benefícios. O MC aguarda a solução da questão que depende tão 
somente da DATAPREV.  
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Registra que a agência efetua o monitoramento interno das redes de telecomunicação 
continuamente; que as redes suportam satisfatoriamente o tráfego de dados e que este 
permanece alto devido às demandas de trabalho remoto, principalmente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 
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 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Entidades municipalistas: Em reunião com a Confederação Nacional dos Município - 
CNM foram discutidas a seguintes demandas: 

Demandas de curto prazo:  
- Preocupação com o bloqueio no orçamento do Programa Criança Feliz (PCF), o que 
gerou impacto em cerca de 2.700 municípios, dada a cobertura de mais de 600 mil 
crianças. Há o risco de desligamento de cerca de 26 mil profissionais envolvidos no 
programa, que possui grande capilaridade nos municípios. 
 

 Comentários do Min. Cidadania: Sobre o programa Criança Feliz, trata-
se do resultado de uma determinação da junta de execução 
orçamentária, com o corte de mais 400 milhões de reais do ministério, 
que por sua vez fez o possível para minimizar os impactos no programa. 
Informa também o corte no Programa de Comunidades Terapêuticas 
que terá que ser encerrado antes do fim do ano por impossibilidade de 
pagamento. Como consequência, haverá suspensão dos tratamentos de 
11 mil dependentes químicos internados. Informa ainda que, em 
resposta a decisão da junta orçamentária, o assunto foi oficiado ao 
Ministério da Economia para alertar sobre a gravidade do problema e 
suas consequências. 

 
- Previdência RPPS: o prazo de adaptação à EC 103 foi postergado pela Portaria 
18.084, que adiou ajustes sobre o Regime Próprio da Previdência Social para 30 de 
setembro. Há ainda expectativa para adiar esse prazo, mas para isso depende de 
publicação de nova portaria. 
 
Questões levantadas anteriormente: 
- Educação: preocupação com os gastos em 2020 (dificuldades para cumprir o 
mínimo constitucional) e mantém discussão sobre retomada das aulas. 
- Transporte intermunicipal: preocupação com a Deliberação 955 da ANTT (de 
permissão para autorização), podendo haver risco de redução de linhas para cidades 
do interior (rotas secundárias). 
 
Novos temas: Informa ainda, discussão com a CNM sobre Operação Acolhida, tema 
a ser tratado com a SAM/Casa Civil sobre o processo de interiorização dos 
refugiados. 
 
Agenda: Informa reunião com a Região Norte, com apresentação sobre Lei do Gás 
por equipe do MME. 
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Reforça sobre a divulgação dos repasses efetuados em virtude da Lei Adir Blanc, de 
forma que as informações sejam de amplo conhecimento da sociedade. Solicita que tais 
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informações sejam enviadas ao CCOP para compartilhamento com os demais 
ministérios e sociedade em geral; 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 95ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h22m.   

 

 Encaminhamentos 
 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil solicita 
que seja comunicado a este comitê, tão logo sejam resolvidas as questões relativas ao 
processamento dos dados pela DATAPREV, para divulgação das informações sobre o 
pagamento dos benefícios.  
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96ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 25/09/2020 
Horário: 10h00m às 10h32m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 14 (subsolo) 
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 96ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que foram entregues o total de 280,4mi de EPIs.  

 Foram distribuídos até o momento 11.106 Respiradores.  

 Total de 13.836 leitos UTI Covid habilitados, no valor de R$ 1bi 981mi.  

 Informa o total de 6.377 Leitos UTI Covid prorrogados até 25/09, no valor de R$ 305,6 
mi.  

 Total de 1.027 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (LSVP) habilitados até 25/09, no 
valor de R$ 14,7 mi.  

 Foram prorrogados 357 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (LSVP), no valor total 
de R$5,1 mi. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Atualizou informações sobre os repasses financeiros previsto no âmbito da Lei Aldir 
Blanc aos estados e municípios. O valor do repasse atingiu o montante de 2,1 bilhões de 
reais do total destinados aos trabalhadores da cultura nos 27 estados e 1047 municípios 
da federação. Ressalta a importância da divulgação/comunicação mais efetiva sobre os 
repasses do governo federal aos estados. Informa também que já concluiu o repasse da 
totalidade dos recursos para os estados. Que é de competência dos estados efetuarem 
os pagamentos aos beneficiários. Que há questionamentos de entidades e beneficiários 
que não receberam o benefício, e são informados que não houve repasse por parte do 
governo federal.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes.  
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Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes.  
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informa sobre o encaminhamento das análises jurídicas relativas a adesão do Brasil ao 
Programa COVAX e que as MPs já foram publicadas. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
  

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ponto de atenção a respeito da COVAX: Que a SECOM emitiu nota informativa sobre o 
assunto, mas que já havia saído na mídia na data de ontem. Ressalta que é necessário 
manter alinhamento entre as assessorias de comunicação, da PR e dos ministérios, para 
divulgação das informações. Que no dia 3 de outubro todas as pastas do SUS irão aderir 
oficialmente ao novo protocolo precoce, e que deverá haver pronunciamento do 
Presidente da República, na data do dia 02 de outubro. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
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Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com o Comitê de Crise dos Estados: 13ª Rodada 
REGIÃO NORTE: apenas 3 (três) representantes dos comitês estaduais. 

o TO: Cenário mais confortável com estabilização dos novos casos nos últimos 
dias, permitiu a retomada de cirurgias eletivas. Sobre fármacos, estão 
recebendo remessa controlada, mas permanecem as preocupações com 
estoques baixos. 

o RO: Situação também mais estável, com recuo na taxa de ocupação de leitos 
UTI (58%). Alguns medicamentos estão com estoque muito baixo. 

o PA: Situação estabilizada. Baixa taxa de ocupação de leitos UTI (45%). Estoque 
viável de medicação. Destaques: Retomada das aulas presenciais desde o dia 8 
de setembro em 70% das cidades; e em pesquisa epidemiológica efetuada na 
região, a média de pessoas infectadas no estado de PA é de 31% e vem se 
mantendo constante. Ressalta-se a preocupação com um novo surto de 
sarampo nesse estado.  
 
Demanda: Os estados de RO e PA necessitam de luvas para procedimentos 
cirúrgicos. 
 

 Reunião com as entidades municipalistas: Frente Nacional dos Prefeitos. 
o Repetição das demandas anteriores: Ainda sobre a portaria da Previdência 

18.084, solicitam mais prazo para ajustes ao RPPS, cujo prazo é 30/setembro. 
o 2 temas estruturais:  

 Precatórios: PEC para suspender obrigações de pagamentos neste ano; 
 TCU: esclarecimentos sobre a prestação de contas dos recursos da Lei 

Complementar 173 (LC 173); 
o Lei Adir Blanc: informações sobre atuação do Ministério Público em alguns 

estados travando a aplicação dos recursos em virtude de restrições da legislação 
eleitoral. 

 Comentários do MTur: Informa que está em contato com a SEGOV/PR, 
sobre as dificuldades encontradas pelos prefeitos municipais quanto ao 
repasse dos recursos aos beneficiários do programa. Que pretende 
formalizar consulta a AGU para esclarecimentos sobre a regularidade 
da ação, bem como fornecer subsídios para que os gestores municipais 
possam argumentar com Ministério Público, uma vez que se trata de 
ajuda emergencial. 

 Agenda: Informa reunião com a região Sudeste – fim da 13ª rodada. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (AESCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Anexo 96ª Reunião Comite de Crise 25.09.2020 - Memoria (2153535)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 332



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Informa sobre a publicação das Medidas Provisórias sobre autorização para a assinatura 
dos contratos de aquisição da vacina COVAX, e da disponibilização de recursos para 
aquisição da vacina. 

 Informa sobre a publicação no DOU da nova portaria que trata da abertura de fronteiras. 
Ressalta a abertura de todos os aeroportos internacionais do país para entrada de 
estrangeiros no Brasil mediante apresentação de seguro saúde/viagem, conforme 
disposto na portaria. 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 96ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h32m.   

 

 Encaminhamentos 
 

 Não há encaminhamentos.  
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97ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 28/09/2020 
Horário: 10h00m às 10h23m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 422  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 97ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que não há atualizações quanto aos números informados na última reunião. Que 
recebeu e-mail da SEGOV acerca da demanda dos legados deixados pelas ações contra o 
Covid-19, e que a equipe do Msaúde está trabalhando nas informações. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Atualizou informações sobre os repasses financeiros previsto no âmbito da Lei Aldir 
Blanc aos estados e municípios. O valor do repasse atingiu o montante de 2bi 144mi do 
total destinados aos trabalhadores da cultura atingindo 100% estados e 44% dos 
municípios da federação. Ressalta que apenas 20 capitais receberam os recursos e 
solicita atuação coordenada com a SEGOV, para elevar o número das capitais 
beneficiadas. Que estão trabalhando na obtenção de informação quanto à atuação dos 
Ministérios Públicos Estaduais sobre a utilização dos recursos da lei Aldir Blanc, em 
virtude das restrições impostas pela legislação eleitoral. Que a velocidade do repasse 
dos recursos está diminuindo causada por restrições da legislação eleitoral e pela 
própria capacidade técnica dos municípios. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes.  
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Ausente. 
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Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que foram enviados à CEF os arquivos para os pagamentos do Auxílio 
emergencial Residual, para todas as pessoas elegíveis do público ExtraCAD: informais, 
MEI, contribuintes individuais e do Castro Único (sem o bolsa família). As análises para 
homologação ocorreu durante o fim de semana e ficaram retidos apenas 55 mil dos 28 
milhões de beneficiários, em função da nova regra de composição familiar (duas cotas 
por família). Que os beneficiários retidos na análise referem-se a pagamentos 
extrajudiciais (acionados pela DPU e outros), os quais receberão análise mais criteriosa. 
Que deverá ser publicada ainda hoje a portaria com o cronograma de pagamentos aos 
beneficiários, com início previsto para o dia 30 de setembro. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Informa que está atuando em conjunto com o MTur para elaboração de uma nota para 
divulgação das informações o benefício. Que há questionamentos sobre recebimento 
do benefício, e que não houve repasse por parte do governo federal. Informa sobre 
negativa de repasses aos entes federados por não cumpriram as etapas para 
recebimento dos recursos. 
 

o Comentários do MTur: Que é de competência dos estados efetuarem os 
pagamentos aos beneficiários. No entanto, esclarece que todos os entes 
federados são elegíveis, porém o repasse do benefício depende de solicitações 
iniciadas por parte desses junto à plataforma +Brasil e que devem atender às 
regras previstas em lei para o repasse ser efetivado. 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
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Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Informou que hoje foram publicadas no Diário Oficial da União as resoluções Conselho 
Monetário Nacional que atualiza as regras para agilizar e ampliar a concessão de 
microcrédito, para ampliar o escopo, prorrogar prazos e estabelecer medidas para 
combater os efeitos da Covid-19 na economia. 

 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Região Sudeste: 13ª rodada (RJ ausente). 
Situação controlada da pandemia; preocupações com isolamento social; discussões 
sobre retomada (escolas, vacinas e outras questões econômicas) e sobre o legado da 
pandemia, com relação ao leitos que foram ampliados. 

• MG: autorização para retorno às aulas nos municípios que se encontram na 
“onda amarela”.  

• ES: 75 municípios já classificados no “risco baixo”. 1ª etapa do inquérito 
epidemiológico prisional: 31% testaram positivo; 81 casos ativos (percepção 
positiva do resultado). 

• SP: início da desmobilização de leitos para atendimento de outras doenças. 
Problemas com monitoramento de aglomerações (aplicativo Google para 
obtenção do mapa de calor não está sendo utilizado). Sobre a vacina: citou 
contrato de promessa de compra da vacina Cinovac, mas ressalta importância 
da coordenação pelo Governo Federal. 

 

 Agenda: Informa reunião com o governador do Amazonas, com o Ministro Ramos, e 
solicita contribuição do MSaúde para subsidio à reunião, principalmente no que diz 
respeito a uma possibilidade de segunda onda e imunidade de rebanho. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Importância da divulgação/comunicação mais efetiva sobre os repasses do governo 
federal aos estados por força da lei Aldir Blanc. 

 Informa que o documento com a consolidação das diretrizes do Comitê de Crise para 
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 será enviado, via e-mail, aos 
participantes do Comitê para consulta e deliberações na próxima reunião a ser realizada 
no dia 30/09/2020, às 10hs. 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 97ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h23m.   
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 Encaminhamentos 
 

 MSaúde ira enviar informações atualizadas do estado do Amazonas para o CCOP de 
forma a subsidiar a reunião a ser realizada, na tarde de hoje, com o Ministro Ramos, da 
SEGOV. 

 Os participantes do Comitê devem providenciar o levantamento de informações para 
contabilizar as ações positivas sobre o legado deixado pelo combate a COVID-19. 
Ressaltar as melhorias realizadas que ficarão como legado do enfrentamento do 
momento de crise vivenciado devido à pandemia.  

 A SEGOV solicita que o MTur informe quais as capitais que ainda não receberam os 
recursos da lei Adir Blanc, e propõe ação conjunta com a SEAF/SEGOV para auxiliar na 
viabilização de repasse dos recursos junto aos entes federativos que apresentam 
pendências. 

 Será enviado aos participantes do Comitê, o documento com a consolidação das 
diretrizes do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-
19, para deliberações na próxima reunião do dia 30/09/2020. 
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98ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 30/09/2020 
Horário: 10h00m às 10h25m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 98ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 

 Resumo até 29/09: Habilitações de leitos UTI Covid-19 (SP: 48, CE: 10, PA: 18, PE:70), 

totalizando 146 leitos. Valor: R$ 21.024.000,00; Prorrogações de Leitos UTI Covid-19: 

Foram republicadas duas portarias de prorrogação com retirada de 34 leitos por ter sido 

publicado com erro; Habilitações LSVP (SP 06, Al 10, PI 02, RS 23), totalizando 41 LSVP. 

Valor Total: R$ 330.316,80; Prorrogações LSVP (SP: 25. Total: R$ 359.040,00; 

 RESUMO FINAL até 30/09: Leitos UTI Covid habilitados: 13.972, no valor de R$ 2bi 

001mi; Leitos UTI Covid prorrogados: 6.343, no valor de R$ 303.984,00; Leitos SVP 

habilitados. Total: 1.068. Valor de R$ 15.079.680,00; Leitos SVP prorrogados: 367, no 

valor total de R$ 5.270.707,20. 

 Informa que o Dia Nacional de Conscientização dos Cuidados Precoces, inicialmente 
programado para o dia 3 de outubro, será prorrogado ainda sem data definida. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Atualizou informações sobre os repasses financeiros previsto no âmbito da Lei Aldir 
Blanc aos estados e municípios. O valor do repasse atingiu o montante de 2bi 144mi 
(48,9%) do total destinado aos trabalhadores da cultura. Os repasses atingem 100% dos 
estados, atendendo a 1.399 municípios da federação. Ressalta que 21 capitais 
receberam os recursos e solicita atuação coordenada com a SEGOV para elevar o 
número de beneficiários.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que foram iniciados os pagamentos do Auxílio Emergencial Residual para 
todas as pessoas elegíveis do público Extra_cad e do Cadastro Único (sem o bolsa 
família).  
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
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Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Audiência com o Governador do Amazonas: 
o Agradeceu ao Ministério da Saúde pelo material enviado. A reunião tratou de temas 

sobre o enfrentamento da pandemia: apontou a necessidade de medidas para 
elevar isolamento social, mas que a situação é bem mais tranquila que nos meses 
anteriores, especialmente abril e maio. Que a situação está mais confortável e a taxa 
de utilização de leitos UTI está com cerca de 60% de ocupação na rede pública e de 
70% na rede privada. Legado: todos os hospitais do interior possuem respiradores. 

o Lei do Gás: discussão do novo marco com o MME. 
o Zoneamento Ecológico-Econômico de Purus: em análise na SAG da Casa Civil. 

 Agenda: Reunião com a CNM, 11h e com a Região Nordeste (início da 14ª rodada), 
15h30 -> apresentação do MEC (Secretaria de Educação Básica). 

 Aponta ajustes, de forma, no parágrafo sétimo do documento de consolidação das 
Diretrizes do Comitê de Crise e solicita mais tempo para análise e deliberação. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Informou sobre o recebimento da tabela com os dados atualizados dos repasses do 
governo federal aos estados e municípios, por força da lei Aldir Blanc, e sugere ações 
compartilhadas entre a SEGOV, SECOM e ASCOM, visando maior alcance na 
divulgação/comunicação sobre o benefício. 

 Para nivelamento dos presentes, efetuou um breve relato sobre o documento de 
consolidação das Diretrizes do Comitê de Crise para a Supervisão e Monitoramento dos 
Impactos da Covid-19. No relato, apresentou o histórico desde a decretação da situação 
de calamidade pública em função da pandemia. Ressaltou a publicação de leis, decretos 
resoluções e medidas provisórias, que estabelecem normas de governança e os 
princípios para condução dos trabalhos; criação do GT do Comitê de Crise e o CCOP, 
além de Grupos de Trabalho. Mencionou as Medias Provisórias que tratam do auxílio 
emergencial, acesso ao crédito e financiamento para micro e pequenas empresas, e 
sobre a autorização para que o país participe no processo de desenvolvimento, 
fabricação e distribuição de vacinas e os recursos financeiros para as ações. Citou 
também os eixos estratégicos de atuação do enfrentamento da Covid-19 pelo governo 
federal: Saúde; Economia, Emprego e Renda; Assistência Social, Infraestrutura e 
Logística, Defesa e Segurança Pública; Comunicação, Relações Exteriores e Governança. 

 Informou que se trata de um documento dinâmico e poderá ser atualizado com novas 
ações sempre que necessário. Que o documento ora em análise, é uma iniciativa da Casa 
Civil para que seja dada a transparência necessária às ações do Comitê, que relaciona as 
boas práticas aplicadas no combate aos impactos gerados pela pandemia. 

Anexo 98ª Reunião Comite de Crise 30.09.2020 - Memoria (2153556)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 340



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 98ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h25m.   

 

 Encaminhamentos 
 

 O documento de consolidação das Diretrizes do Comitê de Crise será enviado 
novamente aos participantes do Comitê que não o receberam. Os setoriais deverão 
efetuar os apontamentos relativos ao documento para deliberação na próxima reunião 
a ser realizada no dia 02/10/2020. 
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99ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 02/10/2020 
Horário: 10h08m às 10h30m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 99ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 26 respiradores, totalizando 11.165 entregues até o 
momento. 

 Foram prorrogados mais 275 leitos de UTI. 

 Foram habilitados mais 142 suportes respiratórios. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Atualizou informações sobre os repasses financeiros previsto no âmbito da Lei Aldir 
Blanc aos estados e municípios. O valor do repasse atingiu 76,9% do total destinado aos 
trabalhadores da cultura. Os repasses atingem 22 capitais, faltando apenas 5 para serem 
atingidas, atendendo a 1.490 municípios da federação.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Ausente. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 
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 Informou a publicação da MP nº 1005 de 30.09.2020 que dispõe sobre o 
estabelecimento de barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas, e que em seu 
artigo 3º autoriza, de forma excepcional e temporária, observado o disposto no artigo 
6º, a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, a efetuar diretamente o pagamento de diárias 
a servidores públicos e militares integrantes dos órgãos de segurança pública estaduais 
e distritais que atuarão na proteção das barreiras sanitárias, de acordo com o disposto 
no artigo 2º. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.005-de-30-
de-setembro-de-2020-280529684      
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Informou que finalizam até a semana que vem, a retomada das aulas para educação 
básica. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Informou que continuam trabalhando na divulgação de todas as realizações do governo.  

 Informou que no mês de setembro foram divulgados: 
a) 600 posts nas redes sociais; 
b) 02 coletivas de imprensa; 
c) 25 materiais no site www.gov.br; 
d) 23 comunicados interministeriais e; 
e) 719 pautas governamentais.  
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
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Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com região Nordeste com participação da Secretaria de Educação Básica do 
MEC: 
a) Situação controlada da pandemia, com redução de casos e de óbitos, além de baixas 

taxas de ocupação de UTIs e taxas de transmissão inferiores a 1, avanço na 
retomada das atividades. 

b) RN: autorizada abertura das aulas presenciais nas escolas privadas. Retomada das 
escolas da rede pública em 2021, mas com manutenção do calendário escolar. 

c) MA: retorno às aulas liberado desde 03.08.2020 na rede privada, com apoio 
crescente da população e sem impactos relevantes nas curvas de casos e de óbitos 
(apenas casos pontuais em 7 escolas). Rede estadual sem data prevista para 
retomada presencial. 

d) Ponto de atenção: baixo estoque de relaxantes musculares na BA. 

 Reunião com Entidades municipalistas: CNM e FNP. 
a) Agradecimento pela publicação da Portaria nº 21.233 (Previdência), que prorrogou 

até 31.12.2020 o prazo para adaptação ao RPPS. 
b) Preocupação da CNM quanto ao comportamento do FPM. 
c) CNM também preocupada com a Deliberação 955 da ANTT – risco de redução de 

linhas para cidades do interior (rotas secundárias). 
d) FNP deve formalizar ao MTur, dúvidas sobre a aplicação dos recursos da Lei Aldir 

Blanc (insegurança jurídica): informações sobre atuação do Ministério Público em 
alguns estados travando a aplicação dos recursos em virtude de restrições da 
legislação eleitoral. 

 Agenda: 02 reuniões hoje a tarde com 02 regiões: Sul às 14h30m e Centro-Oeste às 
16h30m. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro colocou em votação o documento de consolidação das Diretrizes do 
Comitê de Crise para a Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, e o 
mesmo FOI APROVADO por unanimidade por este Comitê de Crise. 

 Fará, portanto, os ajustes finais e encaminhará a todos os Ministérios e 
Órgãos/Entidades do Comitê.  

 Em seguida, encerrou a 99ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h30m.   
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 Encaminhamentos 
 

 O CCOp encaminhará a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades deste Comitê de Crise, 
o texto final do documento de consolidação das Diretrizes do Comitê de Crise para a 
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, aprovado nesta 99ª Reunião. 
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100ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 05/10/2020 
Horário: 10h06m às 10h20m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a entrega de mais 540 leitos habilitados. 

 Foram prorrogados mais 367 leitos de UTI. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Atualizou informações sobre os repasses financeiros previsto no âmbito da Lei Aldir 
Blanc aos estados e municípios. O valor do repasse atingiu 80% do total destinado aos 
trabalhadores da cultura. Os repasses atingem 23 capitais, faltando apenas 4 para serem 
atingidas (Belém (PA), Recife (PE), Teresina (PI) e Palmas (TO)).  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Ausente. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Comitês Estaduais de Crise: 14ª rodada, com apresentação da Secretaria 
de Educação Básica do MEC. 

 Região Sul: situação mais confortável da pandemia. Preocupação: manutenção de 
estrutura adequada em virtude de novos desafios (retorno às aulas e início do verão). 
Necessidade de discussão mais estrutural sobre o fortalecimento da rede de saúde em 
cidades polo, evitando uso concentrado de ambulâncias em diversos municípios. 
a) SC: declínio das internações (taxa de ocupação de 35%), retorno das cirurgias 

eletivas. Das 16 regiões, 05 estão na bandeira amarela e 11 na bandeira laranja (risco 
moderado). Preocupação: manutenção da rede estruturada (habilitação de novos 
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leitos e prorrogação dos já habilitados). Secretário de Saúde virá até o MS nessa 
semana para tratar desse tema. 

b) RS: taxa de ocupação de leitos abaixo de 75%, das 21 regiões, apenas 01 está na fase 
vermelha, as demais estão na fase laranja (risco moderado), avanço nas fases de 
retomada das atividades (liberação de eventos corporativos). 

 Região Centro-Oeste: maior parte do debate foi sobre os assuntos da Educação, com a 
participação da Prof. Cecília Motta, Secretária de Educação do Estado do Mato Grosso 
do Sul e Presidente do Consed. 

- Respeito à autonomia dos prefeitos; 
- Protocolo de volta às aulas; 
 - Reformas nas escolas; 
- Aquisição de EPIs; 
- Sem expectativa de retorno às aulas neste ano; 
- População ainda muito insegura quanto ao retorno às aulas. 
- Preocupação: queimadas. Necessidade de ações de curto prazo (Ofício do Estado 
do MS enviado ao MJSP) e de planejamento para os próximos anos (planoi de 
contingência). 

a)    MS: redução da taxa de ocupação de leitos (de 70% para 49%), preocupação com 
Campo Grande (74%). Ponto de atenção: feriados desta e da próxima semana. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro encerrou a 100ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h20m.   
 
 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos nesta 100ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise. 
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101ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 07/10/2020 
Horário: 10h03m às 10h10m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 101ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a prorrogação de mais 18 leitos de UTI. 

 Informou também que enviou ofício aos membros titulares do Grupo de Trabalho para 
a coordenação de esforços da União na aquisição e distribuição de vacinas contra a 
Covid-19, os convocando para a 1ª Reunião que acontecerá dia 08.10.2020 às 11h00m 
no Edifício Sede do Ministério da Saúde. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Atualizou informações sobre os repasses financeiros previsto no âmbito da Lei Aldir 
Blanc aos estados e municípios. O valor do repasse atingiu 84,23% do total de R$ 3 
bilhões destinados aos trabalhadores da cultura.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 
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 Informou que encaminhou ao Ministério da Saúde, via CCOp, cópia do MP nº 1005, de 
30.09.2020, que dispõe sobre o estabelecimento de barreiras sanitárias protetivas de 
áreas indígenas. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Entidades Municipalistas: CNM 
a) Preocupação da CNM quanto ao comportamento do FPM: queda no saldo de 

compensação previsto na MP 938, convertida na Lei nº 14.041 – até R$ 16 bilhões. 
b) Min. Economia: importância de considerar outras receitas próprias dos municípios 

e discussão sobre Reforma Tributária. 
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c) Reunião da Comissão Gestora da Plataforma Mais Brasil: ajuste no art. 50 da 
Portaria nº 424 para permitir retomada das obras paralisadas com recurso novo, 
aproveitando a licitação já realizada 

d) Tema mais sensível: representação do TCU (TC 024.304/2020-4) sobre a natureza 
jurídica dos repasses federais a título de auxílio financeiro e apoio financeiro aos 
entes subnacionais com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras 
decorrentes do estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus: 
Insegurança jurídica para aplicação dos recursos. 

 Agenda: Região Norte, 15h30m – apresentação do MEC. 
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro encerrou a 101ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h10m.   
 
 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos nesta 101ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise. 
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102ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 09/10/2020 
Horário: 10h04m às 10h21m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Andre 
Luiz Baumgratz Andrino, iniciou a 102ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou 
a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a habilitação de mais 134 leitos de UTI, sendo: 124 (SC) e 10 (MS), totalizando 
R$ 19.296.000,00 

 Prorrogação de leitos de UTI Covid-19, 1.180 sendo: 17 (CE), 10 (DF), 40 (RJ), 20 (RO), 30 
(BA), 102 (MG), 211 (PR), 20 (ES), 123 (MT), 92 (AM), 10 (PE), 242 (RS), 22 (SC) e 224 
(SP), totalizando R$ 58.944.000,00. 

 46 Habilitação de leitos de suporte ventilatório, sendo: 03 (BA), 06 (MT), 04 (AM), 05 
(MG), 18 (RS) e 10 (GO), totalizando R$ 660.633,60. 

 Prorrogação de 71 leitos SVP, sendo: 20 (PI), 06 (MA) e 45 (SP), totalizando 172.339,20. 

 20 ventiladores, sendo: 11 (AL), 05 (MG), 02 (CE) e 02 (SP), totalizando 11.185. 

 Resumo final até 09.10.2020: 
a) Leitos UTI Covid-19 habilitados: Total 14.646. R$ 2,096 bilhões; 
b) Leitos UTI Covid-19 prorrogados: Total 7.796. R$ 376.032.000,00; 
c) Leitos SVP habilitados: Total 1.256. R$ 18.038.169,60; 
d) Leitos SVP prorrogados: Total 443. R$ 6.290.380,80 e; 
e) EPI: 733.040 entregues, totalizando 281.201.530 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Atualizou informações sobre os repasses financeiros previsto no âmbito da Lei Aldir 
Blanc aos estados e municípios. O valor do repasse atingiu 85% do total de R$ 3 bilhões 
destinados aos trabalhadores da cultura. 

 Foram repassados para os 27 Estados da Federação e para 2.229 Municípios.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 
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 Requereu atenção do MJSP na fronteira de Assis Brasil no Acre, pois têm informação 
que um grupo de Venezuelanos tentam ingressar ilegalmente no Brasil, pelo Peru ou 
Bolívia. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem informações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Ausente. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 
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 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Comitê de Crise: 14ª Rodada. 

 Região Norte: apresentação do MEC sobre o andamento das tratativas de supervisão e 
monitoramento do combate à Covid-19. 

 Debate com as secretarias de educação nos estados sobre o retorno às aulas. 
a) RO: em fase de planejamento (discussão de protocolos, aquisição de EPIs), mas com 

solicitações para retorno na atividade privada. 
b) AC: fase de discussão de protocolos. 
c) RR: sem previsão de retomada às aulas presenciais; dificuldade de acesso à 

comunidade escolar indígena (aproximadamente 16 mil alunos e sem aula remota). 
d) TO: possibilidade de retorno das aulas presenciais dos anos finais do ensino médio, 

para instituições públicas e privadas, desde que siga os protocolos de saúde. 

 Reunião específica com AM sobre o programa “Saúde Amazona”: processo de 
modernização da gestão e controle, utilizando equipamentos de ponta e sistemas 
integrados: 
a) Aumentos recentes nos casos de óbitos: i) redução do isolamento social (feriados), 

ii) aumento de testes, e iii) revisão de óbitos. 
b) Lista de demandas apresentadas.   

 Agenda: Região Sudeste, 15h30m. Fim da 14ª Rodada. 15ª Rodada começa na próxima 
semana com a presença do Min. Da Economia (Reforma Administrativa). 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Andre 
Luiz Baumgratz Andrino encerrou a 102ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h21m.   
 
 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 O GSI requereu atenção do MJSP na fronteira de Assis Brasil no Acre, pois têm 
informação que um grupo de Venezuelanos tentam ingressar ilegalmente no Brasil, pelo 
Peru ou Bolívia. 
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103ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 14/10/2020 
Horário: 10h05m às 10h18m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 103ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a prorrogação de mais 322 leitos de UTI Covid-19, sendo: 10 (AC), 10 (AM), 10 
(MT), 30 (RR), 80 (SP), 31 (BA), 45 (CE), 10 (MS), 10 (RN), 31 (TO), 10 (MA), 10 (MG), 05 
(PI) e 20 (RS). 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Atualizou informações sobre os repasses financeiros previsto no âmbito da Lei Aldir 
Blanc aos estados e municípios. O valor do repasse atingiu 86% do total de R$ 3 bilhões 
destinados aos trabalhadores da cultura. 

 Foram repassados para os 27 Estados da Federação e para 2.485 Municípios. 

 Das capitais, só resta Belém para receber o repasse.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 
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 Sem informações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Região Sudeste 14ª Rodada (RJ ausente). 

 Situação controlada da pandemia, preocupações com isolamento social (feriados), 
discussões sobre retomada (vacinas e outras questões econômicas). 

 Apresentação do MEC sobre tratativas de supervisão e monitoramento do combate à 
Covid-19: de uma forma geral, 03 estados apresentaram planejamento para retorno às 
aulas com articulação estre as secretarias estaduais de saúde e educação. 
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a) MG: preparando abertura não obrigatória para regiões que estiverem em fase 
avançada do Plano Minas Consciente, respeitando a decisão do município. Início 
com a educação infantil. 

b) ES: pressão da rede privada para retorno antecipado. Algumas escolas preferiram 
continuar de forma remota e outras estão aplicando atividade híbrida. Estão 
fazendo inquérito epidemiológico das escolas estaduais e municipais. 

c) SP: situação bastante diversificada entre os municípios, mas seguindo as fases do 
Plano São Paulo e com definição de protocolos. Escolas privadas anteciparam 
retorno. 

 Entidades Municipalistas: FNP 
a) Preocupação com aplicação mínima obrigatória em educação. 
b) Preocupação com processo no TCU sobre natureza jurídica dos repasses federais 

para enfrentamento da pandemia. Insegurança jurídica sobre as prestações de 
contas.   

 Agenda: Região Nordeste, 15h30m. Início da 15ª Rodada. SGP do Ministério da 
Economia falando sobre a Reforma Administrativa. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Informou que a Resolução das Diretrizes deverá ser assinada em breve pelo Ministro 
Chefe da Casa Civil, após os ajustes de texto pela SAG/SAJ. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, informou que após a Resolução ser assinada, encaminhará por e-mail 
a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades do Comitê para validação do texto. 

 Em seguida, encerrou a 103ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h18m.   
 
 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 103ª Reunião do Comitê de Crise. 
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104ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 16/10/2020 
Horário: 10h07m às 10h23m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 104ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a prorrogação de mais 661 leitos de UTI Covid-19, sendo: 10 (CE), 10 (ES), 203 
(MG), 52 (PE), 76 (PR), 205 (RS), 87 (SC), 08 (SP) e 10 (TO), totalizando 8.827 leitos de 
UTI prorrogados até o momento, e um investimento de R$ 423 milhões. 

 Foram habilitados mais 512 leitos de UTI, sendo: 92 (BA), 10 (CE), 20 (GO), 21 (MA), 39 
(MG), 61 (MS), 74 (MT), 30 (RN), 27 (RO), 79 (RS) e 59 (SP), totalizando 15.144 leitos de 
UTI habilitados até o momento, e um investimento de R$ 2.169 bilhões. 

 A SAM solicitou ao MS e ao MJSP que monitorem a abertura da fronteira do Brasil com 
o Paraguai para auxiliarmos as cidades fronteiriças em caso de necessidade destas. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. Somente pediu informações sobre o GT de Vacinas. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que encaminhará ao CCOp, a memória do que foi tratado na reunião entre o 
MRE, MS e FUNAI com Corpo Diplomático Internacional para tratar da saúde indígena 
na pandemia, via e-mail: comitê.crisecovid19@presidencia.gov.br.  
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 
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 Ausente. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Informou que a semana que vem, iniciarão a 4ª etapa de testagens dos servidores e 
colaboradores. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Informou que 100% das Universidades Federais retornaram as atividades de forma 
remota e entregaram 12.980 “chips” que darão acesso ao ensino remoto para os 
vulneráveis. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Região Nordeste 15ª Rodada, participação da Secretaria de Gestão e 
Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia: Reforma Administrativa. 
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 Sobre a pandemia: quadro de estabilidade, situação controlada. 
a) CE: aumento recente de casos devido à revisão de casos anteriores, mas situação 

continua bem controlada. Destaque: Hospital Leonardo DaVinci, que era exclusivo 
para Covid, está sendo utilizado para cirurgias eletivas. 

b) BA: sem problemas com medicamentos, mas taxa de ocupação ainda alta (74%). 
Permanecem com as regras de isolamento social.  

c) SE: quadro de estabilidade, discussão de retomada das escolas. 

 Ponto de Atenção: empoçamento de recursos recebidos da União. 
a) Insegurança jurídica na prestação de contas (processos no TCU); e 
b) Redução da necessidade de aplicar recursos no enfrentamento da pandemia. 

Debate sobre a possibilidade de aplicação em outros usos na área de saúde, como 
cirurgias eletivas. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC/PR) 

 Sobre o requerimento do MD, o Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil, Robson 
Crepaldi, informou que foi realizada a 1ª Reunião do Grupo de Trabalho para a 
Coordenação de Esforços da União na aquisição e na distribuição de Vacinas contra a 
Covid-19 no dia 08.10.2020 nas dependências do Ministério da Saúde, órgão que 
coordena o GT. 

 Informou ao Ministério da Saúde, a necessidade de realizarmos reuniões 
quinzenalmente devido à apresentação de relatório a este Comitê de Crise. 

 O MS informou que farão reuniões quinzenalmente e a 2ª Reunião do GT será na 
semana que vem, estão organizando a data e informarão a todos os entes do GT. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, informou que encaminhará por e-mail, a todos os Ministérios e 
Órgãos/Entidades deste Comitê, o texto final da Resolução de Diretrizes. 

 Em seguida, encerrou a 104ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h23m.   
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 O CCOp requereu ao MS e ao MJSP que monitorem a abertura da fronteira terrestre do 
Brasil com o Paraguai para auxiliarmos as cidades fronteiriças em caso de necessidade 
destas.  
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105ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 16/10/2020 
Horário: 10h01m às 10h15m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Andre 
Luiz Baumgratz Andrino, iniciou a 105ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou 
a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a prorrogação de mais 342 leitos de UTI Covid-19, sendo: 30 (MG), 193 (ES), 
12 (RO), 50 (RS), 17 (TO), 30 (BA) e 10 (TO), totalizando 9.169 leitos de UTI prorrogados 
até o momento. 

 Foram entregues mais 115 respiradores, sendo: 05 (MG), 14 (MS), 03 (MT), 20 (AM), 28 
(CE), 30 (SP) e 15 (RS), totalizando 11.300 respiradores entregues até o momento. 

 Informou que em relação a abertura da fronteira com o Paraguai, receberam demandas 
de apoio financeiro e de insumos e que estão monitorando diariamente essa questão. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. Somente pediu informações sobre o GT de Vacinas. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Ausente. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 
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 Informou que a fronteira de Assis Brasil/AC, vem sendo monitorada e que os 
Venezuelanos, aparentemente, usam rotas não oficiais para entrarem no Brasil. 

 Sobre a fronteira terrestre com o Paraguai, informou que monitoram normalmente o 
trafego da fronteira e não tiveram conhecimento de acontecimentos que requeiram 
atenção do CCOp. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Comitês Estaduais de Crise: 15ª Rodada. 
a) Apresentação do Ministério da Economia (SGP) sobre a Reforma Administrativa. 
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 Região Sul: situação mais confortável da pandemia. Preocupação: manutenção de 
estrutura adequada em virtude de novos desafios (retorno ás aulas e início do verão. 
Redução do isolamento social); necessidade de habilitação e prorrogação de leitos. 
a) SC: comentou reunião do Secretário de Saúde com o Ministério da Saúde 

(agradeceu leitos prorrogados); não tiveram mais problemas com medicações e 
recursos humanos. 

b) RS: das 21 regiões, 03 estão na bandeira amarela e as demais na bandeira laranja 
(risco médio), duas semanas sem nenhum município na bandeira vermelha. 
Retomada de eventos em municípios com a bandeira laranja. 

c) PR: ausente, não tivemos informações sobre a fronteira de Foz do Iguaçu. 

 Região Centro-Oeste (DF ausente): situação mais confortável da pandemia, com queda 
nas taxas de ocupação de UTI. 
a) MS: fez acordo com o Instituto Butantã de SP sobre a vacina e também estuda 

parceria com outra farmacêutica internacional (Janssen-Cilag). Sobre a fronteira 
com o Paraguai, ressaltou que não houve grande aumento no trânsito de pessoas 
em Ponta Porã nos primeiros dias (ainda não tivemos informações sobre o 
movimento no fim de semana). 

b) MT: reforçou pedido de “Plano Pantanal” para desenvolvimento da região, com 
destaque para a recuperação, enfrentamento e contingência às queimadas. 

c) GO: destacou que já fez a Reforma Administrativa, alterando o Estatuto do Servidor 
para retirada de penduricalhos, citou criação da Secretaria da Retomada para 
concentrar ações de emprego e renda. 

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Andre 
Luiz Baumgratz Andrino, encerrou a 105ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h15m.   
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 105ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise.  
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106ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 21/10/2020 
Horário: 10h09m às 10h27m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 106ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram entregues mais 103 respiradores, sendo: 15 (BA), 23 (DF), 28 (MG), 05 (GO), 08 
(PA) e 24 (PR), totalizando 11.403 respiradores entregues até o momento. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes.  
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que fecharam o ciclo de repasses aos Municípios da Lei Aldir Blanc, conforme 
prazo determinado na Lei. 

 Foram atendidos 3.026 Municípios, o equivalente à 54% dos Municípios do Brasil, e o 
valor de R$ 2.711.100,00 (dois bilhões setecentos e onze milhões e cem mil reais) 
repassados aos Municípios, o equivalente à 90,37% do valor total de 3 bilhões. 

 Informou, por fim, que o valor restante será repassado aos Estados, também conforme 
determinação legal.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Por problemas técnicos, não participou da reunião. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Informou que realizaram coletiva de imprensa para promover o estudo clínico “Terapia 
precoce da Nitazoxanida em pacientes com Covid-19”, conhecido também como Annita, 
que tem a capacidade de reduzir a carga viral do coronavírus. 
http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/6229-estudos-comprovam-que-o-
vermifugo-anitta-e-eficaz-no-combate-a-covid-19  
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Informou que acompanharam o estudo clínico do MCTI sobre a Nitazoxanida desde a 
gênese do processo, dando ampla publicidade aos meios de comunicação. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Entidades Municipalistas: CNM 
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a) Comentou resultados da pesquisa sobre Educação com 3.988 gestores locais 
(71.6%): i) 82,1% das prefeituras consultadas acreditam não ser possível retomar as 
aulas presenciais em 2020; ii) 97,5% dos municípios pesquisados garantem o ano 
letivo por meio de atividades pedagógicas não presenciais aos estudantes, tanto da 
educação infantil quanto do ensino fundamental; iii) 18% não vão atingir, ou ainda 
não sabem se vão atingir, a aplicação mínima obrigatória em educação. 

b) Proposta de unificação dos mínimos em saúde e educação neste ano: conversa com 
tribunais de contas (ATRICON) ou alteração legal.  

c) FUNDEB: preocupação com o reajuste do piso do magistério (portarias do final de 
ano). 

d) Tema mais sensível: representação do TCU (TC 024.304/2020-4) sobre a natureza 
jurídica dos repasses federais a título de auxílio financeiro e apoio financeiro aos 
entes subnacionais com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras 
decorrentes do estado de calamidade pública – insegurança jurídica para aplicação 
dos recursos.  

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 106ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h27m.   
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 106ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise.  
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107ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 23/10/2020 
Horário: 10h05m às 10h40m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 107ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram prorrogados mais 90 leitos de UTI, sendo: 60 (GO), 24 (SP) e 06 (TO), totalizando 
até o momento 9.409 leitos prorrogados, com investimento de R$ 450 milhões. 

 Foram habilitados mais 21 leitos SVP, todos em SP, totalizando até o momento 1.407 
leitos SVP habilitados, com investimento de R$ 20 milhões. 

 Foram entregues mais 258 respiradores, sendo: 189 (RJ), 40 (MS), 01 (GO), 26 (PE), 01 
(RS) e 01 (PR), totalizando até o momento 11.661 respiradores entregues. 

 Informou, por fim, que a 2ª Reunião do GT de Vacinas deverá ocorrer no próximo dia 
27.10.2020 (terça-feira). 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes.  
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 

 Questionado sobre a decisão do Ministro Barroso (STF) na ADPF 709, que negou a 
homologação do Plano Geral de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para 
Povos Indígenas, informou que estão em conversas com o MMFDH, pois foi a parte não 
homologada do plano, para apresentar novo Plano até o dia 10.11.2020 ao STF. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou o recebimento da Ação Civil Pública nº 5039107-56.2020.4.04.7100/RS. 
Oficiou o MJSP (CNJ e DEPEN) para apoio, pois o cerne da questão é o auxílio 
emergencial para 16 mil detentos que não receberam o auxílio por falta de informação 
relativa ao regime de cumprimento da pena. A multa diária da ACP é de R$ 3 mil em 
caso de não cumprimento das medidas ali impostas. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Comitê de Crise dos estados: 15ª Rodada. 

 Região Norte: apresentação da SGP do Ministério da Economia sobre a Reforma 
Administrativa. Sobre a pandemia, situação mais controlada na região. 

 Preocupações com fronteiras: 
 Assis Brasil (AC): alega falta de controle na entrada, fluxo inclusive de 

Venezuelanos; 
 Em RO, caso específico de criança Venezuelana que mora no Brasil há dois anos, 

desenvolveu leucemia e precisa da entrada dos irmãos para fazer os testes de 
compatibilidade de medula óssea e possível operação. 

a) RO: fase 4 do plano de retomada, com estudo para retomada das escolas 
(possível volta de escolas privadas e universidades). 

b) AC: sem registro de óbitos nos dias anteriores à nossa reunião. Plano para 
retomada das aulas na rede privada. Imigrantes: discussão sobre construção 
permanente de Casa de Imigrantes. 

c) TO: diminuição de casos e da taxa de ocupação de leitos. Citou problemas com 
os anestésicos. Preocupação: aglomerações por conta do processo eleitoral. 

 Agenda: Região Sudeste, 15h30m. fim da 15ª Rodada. 16ª Rodada ainda sem convidado 
do Governo federal definido.  
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 107ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h40m.   
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 O MC requisitou a ajuda do MJSP (CNJ e DEPEN) para cumprirem a ordem da Ação Civil 
Pública nº 5039107-56.2020.4.04.7100/RS, no tocante ao auxílio emergencial para 
detentos, sob pena de multa diária de R$ 3 mil. 
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108ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 26/10/2020 
Horário: 10h02m às 10h13m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 108ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram prorrogados mais 417 leitos de UTI, sendo: 167 (GO), 155 (SP), 06 (CE), 20 (ES), 
54 (PR), 05 (RS) e 10 (PE) totalizando até o momento 9.826 leitos prorrogados. 

 Informou que a 2ª Reunião do GT de Vacinas ocorrerá terça-feira (27.10.2020) às 
14h00m na sede do Ministério da Saúde. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes.  
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 
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 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sobre a Ação Civil Pública nº 5039107-56.2020.4.04.7100/RS. Informou que oficiou o 
MJSP (CNJ e DEPEN) para informações sobre o regime dos detentos retidos para 
pagamento do auxílio emergencial até sexta-feira às 12h00m. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Ausente. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Região Sudeste (RJ ausente): 15ª Rodada. 

 Situação controlada da pandemia: único destaque foi o registro de MG sobre dificuldade 
para estratégia de ampliação dos testes, principalmente com retorno às aulas. 

 Outro ponto de atenção: ES e MG relataram sobre “empoçamento” de recursos 
recebidos da União (parte de recursos para os fundos municipais ficaram parados nos 
fundos estaduais). 
a) Processo no TCU: insegurança jurídica no uso dos recursos e na prestação de contas; 
b) PL 4.078/2020: prorroga, até o dia 31 de dezembro de 2021, o prazo final de vigência 

de todos os instrumentos de transferência de recursos da União cujas vigências 
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seriam encerradas no período entre a data de publicação desta Lei e o dia 30 de 
dezembro de 2021. 

 Agenda: sem reuniões com comitês estaduais de crise nessa semana. 16ª Rodada 
começará na próxima semana, e deverá ter o Banco do Brasil como convidado. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 108ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h13m.   
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 108ª Reunião do Comitê de Crise. 
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109ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 28/10/2020 
Horário: 10h04m às 10h18m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 109ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Iniciaram os trabalhos para cumprimento às determinações do Supremo Tribunal 
Federal sobre a ADPF nº 709 na questão do Plano de Ação para Povos Indígenas. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
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Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sobre a ADPF nº 709 informou que requereu a CEF as informações sobre o auxílio 
emergencial aos povos indígenas. Trabalham em conjunto com o MJSP e MMFDH para 
cumprirem o quanto determinado na decisão do Ministro Barroso. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Mantem constante contato e reuniões com os Ministérios no sentido de realizar ações 
conjuntas sobre todos os assuntos, principalmente sobre a questão atual das vacinas.   
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com entidades municipalistas: FNP. 

 Principais preocupações: 
a) Aplicação mínima obrigatória em educação: discussão com tribunais de contas 

(ATRICON) e/ou necessidade de alteração legal para esclarecer conceitos. 
b) Insegurança jurídica para utilização dos recursos recebidos da União: processo no 

TCU sobre a natureza jurídica dos repasses federais para enfrentamento da 
pandemia. 

 Outros temas importantes> 
a) Suspensão de pagamentos de precatórios (PEC 95/2019 e PEC 21/2020): há saldo 

de recursos empoçados nas contas dos tribunais de justiça. 
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b) Parcelamento de obrigações que foram suspensas e estão sendo cobradas em dobro 
neste ano (PL 4390/2020). 

c) Transporte urbano (PL 3364/2020): R$ 4 bilhões para enfrentamento da crise. 

 Agenda: FNP e Abrasfi para comentar sobre o Simplifica Já, 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 109ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h18m.   
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM requereu ao MJSP que assim que o Plano de Ação da ADPF nº 709 estiver 
finalizado, que seja encaminhado uma cópia a este Comitê de Crise. 
 

 A SAM requereu ao MS que encaminhe, quinzenalmente, o relatório do GT de Vacinas 
conforme determinado pelo art. 4º da Resolução nº 8 de 09.09.2020.  
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110ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 04/11/2020 
Horário: 10h05m às 10h24m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Luciana 
Lauria Lopes, iniciou a 110ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a palavra 
aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que foram habilitados mais 409 leitos de UTI, sendo: 20 (BA), 59 (GO), 13 (MG), 
18 (PE), 155 (PR), 34 (RJ), 10 (SC) e 100 (SP), totalizando 15.503 leitos de UTI habilitados 
e um valor de R$ 2.227 bilhões investidos. 

 Também foram prorrogados mais 288 leitos, sendo: 65 (SP), 136 (MG), 37 (RS), 10 (RN) 
e 10 (CE), totalizando 10.362 leitos prorrogados e um valor de R$ 497 milhões investidos. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Foi publicada a Instrução Normativa nº 107 que estabelece orientações aos órgãos e 
entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal – SIPEC para o 
retorno gradual e seguro ao trabalho presencial. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/instrucao-normativa-n-109-de-29-de-outubro-de-2020-285756030  

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente por problemas técnicos. 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 

 Sobre o encaminhamento da 109ª Reunião Ordinária para cumprimento às 
determinações do Supremo Tribunal Federal sobre a ADPF nº 709 na questão do Plano 
de Ação para Povos Indígenas, informou que até o dia 08.11.2020 devem finalizar o 
Plano e encaminhar uma cópia à este Comitê de Crise. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes, apenas solicitou que a SAM encaminhe e-mail 
(informado na reunião), dos atos normativos sobre o GT de Vacinas e sobre as Diretrizes 
do Comitê de Crise. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sobre a ADPF nº 709 informou que o Departamento Penitenciário - DEPEN enviou 
relatório e conseguiram pagar o auxílio a 5 mil detentos, porém o CNJ não respondeu 
ao Ofício e com isso, o MC considerou os demais como inelegíveis. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente por problemas técnicos. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
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Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com entidades municipalistas: CNM. 

 Novo tema de preocupação: Operação Carro Pipa. 
a) Falaram que houve paralização do serviço em virtude da interrupção do pagamento 

no mês de outubro de 2020. 
b) Também relataram que houve uma Portaria recente remanejando R$ 140 milhões. 
c) Para o pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2020, alegaram ser 

necessária a aprovação do PLN 30 (crédito suplementar). 

 Demais temas relevantes da agenda: 

 Prestação de contas dos recursos transferidos pela União para o enfrentamento da 
pandemia: representação do TCU sobre a natureza jurídica dos repasses federais, e G.T. 
na Secretaria do Tesouro nacional – STN sobre padronização. 

 Proposta de unificação dos mínimos em saúde e educação neste ano. Conversa com 
tribunais de contras (ATRICON) ou alteração constitucional (ADCT). 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Luciana 
Lauria Lopes, encerrou a 110ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h24m.   
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 O MCTI solicitou que a SAM encaminhe e-mail (informado na reunião), dos atos 
normativos sobre o GT de Vacinas e sobre as Diretrizes do Comitê de Crise. 
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111ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 06/11/2020 
Horário: 10h04m às 10h21m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 111ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que foram entregues mais 137 respiradores, sendo: 02 (MA), 06 (AL), 14 (GO), 
60 (AM), 32 (RS), 01 (SC) e 22 (PR), totalizando 11.798 respiradores entregues até o 
momento. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou que sobre os ataques cibernéticos ocorridos no STJ e em outros órgãos o 
CTIR/GOV está atento e ajudando no que for necessário. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente por problemas técnicos. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sobre o “apagão” no Estado do Amapá, o Ministro visitou a Cidade e o MME está focado 
em regularizar a situação o quanto antes. Estão atualmente com o fornecimento de 
energia em 40% e até o final do dia pretendem aumentar esse percentual para 70%. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Comitês de Crise: 16ª Rodada. 

 Região Nordeste: baixa participação dos representantes dos estados. 
a) SE: situação controlada. Quadro de estabilidade. Aumento recente de óbitos em 

virtude de investigação de óbitos anteriores. Preocupações: aglomerações, 
principalmente no interior, por conta do processo eleitoral e retomada das aulas. 
Ponto de atenção: empoçamento de recursos recebidos da União. Redução da 
necessidade de aplicar recursos no enfrentamento da pandemia. Debate sobre a 
possibilidade de aplicação em outros usos na área de saúde, como cirurgias eletivas. 
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Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 111ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h21m.   
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 111ª Reunião do Comitê de Crise. 
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112ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 09/11/2020 
Horário: 10h03m às 10h19m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 112ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que foram habilitados mais 144 leitos de UTI sendo: 37 (GO), 12 (PA), 05 (MS), 
65 (PE), 15 (SP) e 10 (TO), com investimentos de R$ 20.736.000,00. Total de 15.697 leitos 
UTI habilitados, com investimento total de R$ 2,248 bilhões. 

 Foram prorrogados mais 830 leitos de UTI sendo: 171 (SP), 130 (MG), 30 (AC), 27 (CE), 
80 (MT), 54 (PR), 79 (BA), 40 (RJ), 35 (RS), 03 (RN), 19 (SC), 102 (AM), 10 (DF), 20 (ES), 20 
(GO) e 10 (MA), com investimentos de R$ 39.840.000,00. Total de 11.202 leitos UTI 
prorrogados, com investimento total de R$ 536,8 milhões. 

 Foram habilitados mais 23 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar – LSVP, sendo: 23 
(PB), com investimentos de R$ 330.316,80. Total de 1.430 LSVP habilitados, com 
investimento total de R$ 20,5 milhões. 

 Por fim, foram prorrogados mais 127 LSVP sendo: 102 (SP) e 25 (BA), com investimentos 
de R$ 1.823.923,20. Total de 898 LSVP prorrogados, com investimento total de R$ 12,8 
milhões.   
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que sexta-feira (06.11.2020) concluíram os repasses da Lei Aldir Blanc. 100% 
dos recursos foram repassados aos Estados e Municípios. 

 Aguarda uma posição sobre a possibilidade de os cruzeiros marítimos virem para o 
litoral brasileiro.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 
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 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sobre o “apagão” no Estado do Amapá, informou que já foram recuperados 70% da 
energia. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 

 Sobre o encaminhamento da ADPF nº 709 informou que o prazo para resposta encerra 
dia 10.11.2020 e que trabalham para finalizar o Plano de Ação. Encaminharão uma cópia 
ao CCOp.  
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sobre a ADPF nº 709 informou que encaminharam as informações do Ministério da 
Cidadania para os Ministérios da Mulher, Família e Direitos Humanos e da Justiça e 
Segurança Pública conforme requerido. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Ausente. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
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Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Comitês de Crise: 16ª Rodada com participação do Banco do Brasil. 

 Região Sul: cenários de curto e médio prazos preocupantes (feriados, eleições, 
proximidade do verão e volta às aulas). Também manifestaram preocupações com 
aumento de filas nos procedimentos que foram suspensos. 
a) SC: aumento na taxa de ocupação de UTI após o feriado de 12/out, preocupação 

com a RM de Florianópolis (ocupação de 80%), suspensão de cirurgias eletivas. 
Comentou preparativos para o recebimento de vacinas (câmaras frias, logística de 
armazenamento e distribuição). 

b) RS: estabilidade em outubro após quedas verificadas em setembro. Aumento na 
taxa de ocupação de UTI (cerca de 70%) em virtude da retomada das cirurgias 
eletivas. Todas as atividades liberadas. Aulas dependem dos municípios 
(contrariedade de professores). 

c) PR: menor média semanal de casos e óbitos. Taxas de ocupação em níveis 
confortáveis. Preocupação com aumento de incidência na fronteira (Foz do Iguaçú). 

 Região Centro-Oeste 
a) DF: curva descendente da doença, com número de casos se aproximando ao 

verificado na metade do mês de maio. Taxa de transmissão menor que 1 (0,68), mas 
com grande diferença entre as regiões administrativas. Demanda de testes rápidos. 

b) GO: situação mais tranquila da pandemia. Retomada das atividades (apenas as aulas 
permanecem em regime misto). 

c) MS: estabilidade no número de casos e de mortes. Preocupação com o município 
de Porto Murtinho (fronteira pelo Rio Paraguai). Já Ponta Porã, que faz fronteira 
terrestre com o Paraguai, está com risco intermediário (não houve explosão nos 
casos após a abertura, talvez por causa da taxa de câmbio). 

d) MT: estabilidade nos casos. 
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, encerrou a 112ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h19m.   
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento nesta 112ª Reunião do Comitê de Crise. 
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113ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 11/11/2020 
Horário: 10h07m às 10h41m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Luciana 
Lauria Lopes, iniciou a 113ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a palavra 
aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram prorrogados mais 35 leitos de UTI sendo: 20 (CE) e 15 (SC), com investimentos de 
R$ 1.680.000,00.  

 Informou que houve desabilitação de leitos de UTI Covid-19, e devido a isso, os números 
sofreram alterações. Os números atualizados são: 
a) Leitos UTI habilitados: 15.687 – R$ 2,25 bilhões; 
b) Leitos UTI prorrogados: 11.237 – R$ 538,4 milhões; 
c) LSVP habilitados: 1.430 – R$ 20,5 milhões; 
d) LSVP prorrogados: 898 – R$ 12,8 milhões. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Aguarda respostas dos Estados de Pernambuco e Bahia com relação a abertura de 
portos para navios de cruzeiro. Os demais Estados já se posicionaram a favor de receber 
esses navios. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 
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 Sobre o “apagão” no Estado do Amapá, informou que já foram recuperados 80% da 
energia e que em até 06 dias têm previsão de restabelecer 100%.  

 Informou que 03 cidades estão sem energia, são elas: Calçoene, Amapá e 
Tartarugalzinho. Nessas cidades estão sendo atendidas com geradores de energia como 
forma de mitigar a situação. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que amanhã (12.11.2020) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE fará uma coletiva de imprensa para publicar a síntese dos indicadores econômicos 
e sociais referentes ao ano de 2019, entre eles: desigualdade, renda e desemprego. 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf   

 A coletiva de imprensa será virtual devido à pandemia. 

 Requisitou atenção da SECOM através da Diretora Roberta Toscano, para que 
acompanhem e fiquem atentos às notícias para respondermos eventuais publicações da 
imprensa sobre os indicadores. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Informou que estão em contato com o pessoal do IBGE. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com entidades municipalistas: FNP 

 Eleições municipais nesse final de semana. 

 Temas relevantes para apreciação neste ano: 
a) Aplicação mínima obrigatória em educação; 
b) Insegurança jurídica para utilização dos recursos recebidos da União. 

 Outros temas importantes: 
a) Reforma tributária; 
b) Suspensão de pagamentos de precatórios (PEC 95/2019 e PEC 21/2020): há saldos 

de recursos empoçados nas contas dos tribunais de justiça. 

 Agenda: 16ª rodada com Região Norte, hoje às 15h30m. 
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Informou que dia 1º/12 acontecerá o evento de 700 dias de governo.  

 Encontra-se aberto no site: www.governa.presidencia.gov.br está disponível ícone para 
que todos os Ministérios e Órgãos/Entidades informem suas principais entregas, 
especialmente no que tange às Covid-19 entre os 600 e 700 dias. 

 Prazo para informação do site: 17.11.2020 até às 10h00m. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Luciana 
Lauria Lopes, informou que farão um workshop com as entregas do governo federal para 
materializarem todos os Grupos de Trabalho criados no âmbito deste Comitê de Crise 
para que todos os Ministérios e Órgãos/Entidades envolvidos apresentem suas 
entregas. 

 A realização do workshop está prevista para 19.11.2020 (quinta-feira). 

 Informou também que este Comitê de Crise apresentará a minuta de 02 Resoluções 
visando atender as recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
no âmbito do AC Plenário nº 1428/2020, que será apresentado pela DIGOV/SE/CC 
conforme abaixo. 
 

Diretoria de Governança, Inovação e Conformidade (DIGOV/SE/CC) 

 O Diretor de Governança da Diretoria de Governança, Inovação e Conformidade, João 
Paulo Machado Gonçalves, apresentou as recomendações expedidas pelo Tribunal de 
Contas da União – TCU no âmbito do Acórdão Plenário nº 1428/2020 e informou que 
será editado 02 Resoluções conforme segue: 
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a) Dispor sobre a definição de responsabilidade entre o Ministério da Economia, o 
Ministério da Cidadania e o Ministério da Saúde em relação às demandas por 
proteção social no combate à Covid-19; 

b) Instituir Grupo de Trabalho para a coordenação das medidas de proteção e a 
prestação de contas de benefícios, em resposta aos impactos relacionados ao 
coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-19. 

 Informou que essas 02 Resoluções atendem as demandas do Tribunal de Contas da 
União – TCU. 

 O MC requisitou que tenha um representante da DATAPREV nesse GT de trabalho. 

 O Diretor da DIVOG informou que já está confirmada a representação da DATAPREV no 
GT para a coordenação das medidas de proteção e a prestação de contas de benefícios 
em resposta à Covid-19. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Luciana 
Lauria Lopes informou que a Secretaria-Executiva da Casa Civil enviará hoje as 02 
Minutas das Resoluções, o Acórdão Plenário do TCU e as Notas SAG/SAJ para apreciação 
de todos os Ministérios e Órgãos/Entidades deste Comitê para deliberações e votação 
na 116ª Reunião do dia 18.11.2020. 

 Os Ministérios da Saúde, da Cidadania e da Economia requereram que esses 
documentos sejam enviados também pelo whatsapp particular de seus representantes.   

 Em seguida, encerrou a 113ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h41m. 
 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Os Ministérios da Saúde, da Cidadania e da Economia requereram o envio das minutas das 
Resoluções, juntamente com os documentos que a acompanham, sejam enviados também, 
pelo whatsapp particular de seus representantes. 
 

 O MC requisitou atenção à SECOM quanto à coletiva de imprensa que o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE fará amanhã sobre a síntese dos indicadores econômicos e 
sociais referentes ao ano de 2019, entre eles: desigualdade, renda e desemprego 
 

 O MC requisitou a presença de representante da DATAPREV no GT para a coordenação das 
medidas de proteção e a prestação de contas de benefícios, em resposta aos impactos 
relacionados ao coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-19. 

 

 A ASCOM/CC requisitou que todos os Ministérios e Órgãos/Entidades informem, até dia 
17.11.2020 às 10h00m, no site www.governa.presidencia.gov.br suas principais entregas, 
especialmente as relacionadas ao combate à Covid-19 entre os 600 e 700 dias de governo, 
para apresentação no evento de 700 dias de governo que ocorrerá dia 01.12.2020.  
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114ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 13/11/2020 
Horário: 10h04m às 10h30m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Luciana 
Lauria Lopes, iniciou a 114ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a palavra 
aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram entregues mais 56 respiradores sendo: 06 (MG), 14 (PA), 26 (TO), 02 (PI), 07 (SP) 
e 01 (RS), totalizando 11.854 respiradores entregues até o momento.  

 Foram prorrogados mais 671 leitos de UTI sendo: 08 (GO), 59 (MG), 63 (PI), 11 (RN), 161 
(RS), 280 (SP), 30 (BA), 27 (CE), 21 (MS), 06 (SC) e 05 (RO), totalizando 11.908 leitos de 
UTI prorrogados até o momento.  

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sobre o “apagão” no Estado do Amapá, informou que estão chegando via embarcação 
equipamentos de geradores para auxiliar os municípios enquanto a situação não for 
regularizada completamente. 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que o Plano de Ação da ADPF nº 709 está sendo avaliada com o Ministro e 
após essa avaliação, encaminhará à Casa Civil antes de responder ao STF. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE fez a coletiva de 
imprensa com a síntese dos indicadores econômicos e sociais referentes ao ano de 2019, 
e que todos acompanharam que houve uma melhora nos indicadores. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Informou que estão em contato com o pessoal do IBGE. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Comitês de Crise: 16ª rodada. 

 Região Norte: apresentação do Banco do Brasil. 

 RO: leve alta nos casos ativos em todas as regiões, mas taxa de ocupação de leitos ainda 
em nível confortável (abaixo de 50%). 
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 Demanda: luvas de procedimentos e luvas cirúrgicas. Relato de dificuldades nas 
licitações (fornecedores não aderiram as atas em razão de aumento de preço). Caso 
especifico de criança venezuelana que mora no Brasil há dois anos, desenvolveu 
leucemia e precisa da entrada dos irmãos para fazer os testes de compatibilidade de 
medula óssea e possível operação. 

 AC: também relata aumento de casos ativos, mas com estabilidade no número de 
óbitos. Programa de retorno das aulas presenciais publicado dia 06.11.2020 (não 
obrigatório). Orientações sanitárias para a população durante as eleições. 

 TO: também relatou escassez de luvas de procedimento. Importância de manutenção 
da estrutura sem redução de leitos em virtude de incertezas ainda presentes. 

 Relatou preocupação do Estado de SC que informou que o maior hospital do Oeste do 
estado está com 100% de ocupação, precisando aumentar o número de leitos 
habilitados. 

 O MS informou que está em tramitação a publicação de Portaria que habilitará 35 leitos 
para o Hospital no Oeste do estado na cidade de Chapecó. A Portaria deve ser publicada 
no início da semana que vem. 

 Agenda: Fim da 16ª rodada com Região Sudeste, hoje às 15h30m. 17ª rodada terá a 
participação do PPI e será a última neste ano. 
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil Robson Crepaldi, informou a publicação 
da Portaria nº 518, de 12 de novembro de 2020 que dispõe sobre a restrição excepcional 
e temporária de entrada no País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, conforme 
recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. 

 A Portaria foi renovada por mais 30 dias e não contemplou a abertura de portos para 
receber navios de cruzeiro por determinação da Anvisa. 

 Essa decisão pode ser revista a qualquer momento, e caso revista, poderá ser alterada 
sem ser necessário aguardar os 30 dias da atual Portaria.  

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Luciana 
Lauria Lopes, encerrou a 114ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h30m. 
 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 114ª Reunião do Comitê de Crise. 
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115ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 16/11/2020 
Horário: 10h06m às 10h23m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 115ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a 
palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que o relatório do GT de Vacinas está para validação do Secretário-Executivo 
do Ministério. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 

 Sobre as eleições informou que as Forças Armadas participaram com um efetivo de 28 
mil militares, 1649 veículos, 134 embarcações e 24 aeronaves. 

 Apoiaram com logística, 104 localidades e 630 cidades tiveram apoio e garantia de 
segurança para votarem. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que os recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc já foram repassados 100% 
aos Estados e Municípios. 

 Sobre os recursos do Fundo Geral do Turismo - FUNGETUR, crédito extraordinário de R$ 
5 bilhões, desde maio de 2020 foi empenhado R$ 3 bilhões e projetam que até o final 
de novembro empenhem os R$ 2 bilhões restantes, atingindo, assim, os 100% também. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Requereu os nomes dos pontos focais no Workshop. 

 A SAM encaminhará hoje à tarde para todos os Ministérios e Órgãos/Entidades. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Informou que hoje farão o lançamento do Pagamento Instantâneo Brasileiro - PIX e que 
isso pode ajudar no pagamento dos benefícios emergenciais do Governo.  

 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Comitês de Crise: 16ª rodada. 

 Região Sudeste: apresentação do Banco do Brasil. 
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 MG: menor taxa de ocupação de leitos de UTI desde o início da pandemia: 55%. Retorno 
às aulas presenciais não foi autorizada. 

 ES: ocorreu leve aumento de casos em razão dos últimos feriados, mas a situação está 
sob controle. Retorno às aulas: não ocorreram grandes alterações no aumento de casos. 

 RJ: situação semelhante aos demais Estados. Autorizou abertura de colégios, mas os 
professores permanecem ministrando as aulas no sistema remoto. 

 Obs: Os três Estados apresentaram preocupações com leitos de UTI. Solicitaram que os 
leitos permaneçam habilitados em razão da incerteza de uma segunda onda. 

 Agenda: Início da 17ª rodada em 18.11.2020 com a Região Nordeste e terá a 
participação do PPI, esta será a última rodada do ano. 

 O MS informou que fará o alinhamento com a SEGOV quando chegarem ao fim as 
habilitações dos leitos conforme requerido pela Secretária Deborah Arôxa. 
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Lembrou que amanhã, 17.11.2020, às 10h00m, encerram as inserções das realizações 
dos últimos 100 dias de governo.  

 Informou que já têm mais de 100 realizações inseridas para o evento de 700 dias de 
governo que ocorrerá dia 01.12.2020.  

 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil Robson Crepaldi, informou que na 116ª 
Reunião que ocorrerá na próxima quarta-feira, 18.11.2020, ocorrerá a deliberação e 
votação das Resoluções encaminhadas a todos por e-mail. 

 Todos os Ministérios e Órgãos/Entidades do Comitê de Crise informaram que receberam 
as Resoluções por e-mail. 
  

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, ponderou para todos ficarem atentos com a 2ª onda da pandemia no 
Hemisfério Norte.  

 Requereu que todos os Ministérios e Órgãos/Entidades do Comitê acompanhem essa 2ª 
onda para verificarmos se é necessária qualquer nova iniciativa do Brasil como por 
exemplo: a repatriação, em seguida encerrou a 115ª Reunião do Comitê de Crise, às 
10h23m. 
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 Encaminhamentos 
 

 A SAM requereu que todos os Ministérios e Órgãos/Entidades do Comitê acompanhem 
essa 2ª onda da pandemia para verificarmos se é necessária qualquer nova iniciativa do 
Brasil como por exemplo: repatriação de Brasileiros. 
 

 O Ministério da Economia requereu sejam informados os nomes dos pontos focais no 
Workshop. 
 

  

Anexo 115ª Reunião Comite de Crise 16.11.2020 - Memoria (2236097)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 395



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

116ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 18/11/2020 
Horário: 10h08m às 10h28m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 116ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise informando que 
ao final colocaria em votação as duas Resoluções encaminhadas a todos os Ministérios 
e Órgãos/Entidades, em seguida, passou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que publicarão em breve uma Portaria relacionada aos leitos de UTI no Estado 
de Santa Catarina, que está em análise neste momento. 

 Informou que receberam a requisição da Cidade de Foz do Iguaçu no Estado do Paraná 
sobre o Programa: O Brasil Conta Comigo. 

 Informou também que encaminhará em breve o Relatório do GT de Vacinas a este 
Comitê de Crise e que a próxima Reunião do GT está prevista para 27.11.2020. 

 Informou por fim, que a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado de Santa Catarina 
está em 77,38%. 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTgwN2I4NTEtM2RhYi00OTYzLWJiMmYtOTR
mNjBmZmM4Y2NjIiwidCI6ImExN2QwM2ZjLTRiYWMtNGI2OC1iZDY4LWUzOTYzYTJlYzRl
NiJ9  

 A SAM perguntou se estrangeiros estão utilizando os leitos referidos acima. 

 O MS respondeu que pelo boletim do Estado não tem registrado atendimento de 
estrangeiros.  

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 
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 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Comitês de Crise: 17ª rodada. 

 Região Sul. 

 PR: Foz do Iguaçu aguarda a conclusão dos acordos que ocorreram com o Ministério da 
Saúde para abertura da fronteira com o Paraguai, sobre o envio de profissionais da 
saúde através do Programa: “O Brasil Conta Comigo”. 

 SC: aguarda conclusão dos processos de habilitação e de prorrogação de leitos nos 
municípios de Florianópolis e Região Oeste de Chapecó. Reitera-se que, a taxa de 
ocupação de leitos atingiu 100% em Chapecó e está acima de 90% em Florianópolis. 

 Ainda ontem (17.11.2020) foram realizadas duas reuniões com a entidade municipalista 
Confederação Nacional dos Municípios – CNM sem maiores apontamentos para o 
momento. 

 Agenda: hoje às 15h30m terão o início da 17ª Rodada de Reuniões com a Região 
Nordeste: convidado da Rodada: SPPI/PPI – Concessões e PPP’s: Caminho Seguro para 
o Desenvolvimento. 
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Informou que prorrogaram até sexta-feira (20.11.2020) às 12h00m o envio de 
realizações para o evento de 700 dias de Governo. Escolherão aproximadamente três 
realizações por Ministério, sendo assim, se algum Ministério quiser prioridade em 
alguma realização, deverá contatar a ASCOM. 

 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Ausente. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro colocou em votação a Resolução que Institui Grupo de Trabalho 
Interministerial para a coordenação das medidas de proteção e a prestação de contas 
de benefícios, em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito do 
Comitê de Crise da covid-19, e o mesmo FOI APROVADO por unanimidade por este 
Comitê de Crise. 

 Em seguida o Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil, Ronaldo Navarro colocou em votação a Resolução que Dispõe sobre a definição de 
responsabilidades entre o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania e o 
Ministério da Saúde em relação às demandas por proteção social no combate à coovid-
19, e o mesmo FOI APROVADO por unanimidade por este Comitê de Crise. 

 Com a aprovação das duas Resoluções acima indicadas, encerrou a 116ª Reunião do 
Comitê de Crise, às 10h28m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 116ª Reunião do Comitê de Crise. 
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117ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 20/11/2020 
Horário: 10h05m às 10h18m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 117ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e passou a palavra 
aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram habilitados mais 318 leitos de UTI Covid-19, sendo: 10 (CE), 10 (DF), 06 (MT), 05 
(PA), 07 (RJ) esses pediátricos, 10 (RR), 05 (RS), 45 (SC), 73 (SP), 05 (MG), 10 (MT), 122 
(PE) e 20 (PR), totalizando 16.003 leitos UTI habilitados até o momento com 
investimentos de R$ 2,28 bilhões. 

 Foram prorrogados mais 386 leitos de UTI Covid-19, sendo: 10 (BA), 06 (CE), 203 (ES), 
89 (GO), 28 (MG), 40 (SC) e 10 (SP), totalizando 12.294 leitos de UTI prorrogados até o 
momento com investimentos de R$ 589 milhões. 

 Foram habilitados mais 29 LSVP sendo: 10 (GO), 10 (MG) e 09 (RS), totalizando 1.459 
LSVP habilitados até o momento com investimentos de R$ 21 milhões. 

 Foram prorrogados mais 05 LSVP sendo: 05 (MA), totalizando 1.040 LSVP prorrogados 
até o momento com investimentos de R$ 15 milhões.  

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informou que o Ministro está no Amapá e que amanhã deve resolver a questão do 
apagão que afeta o Estado. Está em estudo no Ministério conceder isenção da tarifa de 
energia elétrica por 30 dias. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Em relação ao Plano de Ação da ADPF nº 709 informou que o Ministério finalizou a plano 
e instaram todos os envolvidos para posteriormente disponibilizarem a AGU para 
apresentar ao STF. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 
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 Reunião com Comitês de Crise: 17ª rodada. 

 Região Nordeste: 

 CE: aumento de casos em pessoas jovens, porém em situação de controle. Estado 
apresenta consistência na queda de casos. Taxa de ocupação de leitos UTI em 60%; 

 BA: aumento de casos no Estado, sendo assim implementadas barreiras sanitárias. Taxa 
de ocupação de leitos em 56%; 

 RN: redução dos casos sem retrocesso, mas há preocupação com a possível evolução 
natural da curva viral, em especial na região do Agreste devido as campanhas eleitorais. 
Taxa de ocupação de leitos UTI abaixo dos 50%; 

 SE: atenção com a região do interior em razão de campanhas eleitorais, mas casos Covid 
apresentam-se em processo de estabilização. Taxa de ocupação de leitos em 40%. 

 Agenda: hoje às 14h30m continuam com a 17ª Rodada de Reuniões com a Região Sul e 
às 16h30m com a Região Centro-Oeste: convidado da Rodada: ME/PPI. 
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Informou que às 12h00m de hoje, encerram o recebimento das realizações para o 
evento de 700 dias de Governo.  

 Informou que até o momento receberam 281 realizações cadastradas, dessas 141 foram 
validadas.  

 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro agradeceu a todos pelo 1º dia do II Workshop realizado ontem 
(19.11.2020) com as apresentações dos Grupos de Trabalho de Governança e dos 
Hospitais de Campanha. Informou que nas próximas 02 semanas o evento continua. 

 Em seguida, encerrou a 117ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h18m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 117ª Reunião do Comitê de Crise. 
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118ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 23/11/2020 
Horário: 10h04m às 10h20m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 118ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e passou a palavra 
aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram habilitados mais 13 LSVP, sendo: 02 (PR), 03 (PI) e 08 (RJ). 

 Foram prorrogados mais 116 LSVP, sendo: 10 (GO), 62 (SP), 25 (BA), 12 (RS) e 07 (AM). 

 Confirmou a 3ª Reunião do GT de Vacinas para o dia 27.11.2020 às 14h00m nas 
dependências do Ministério da Saúde, pediu a todas as pastas que encaminhem suas 
contribuições para a confecção do Relatório. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informou que o Presidente da República esteve no Amapá esse final de semana. Operam 
com 89% do fornecimento e não houve necessidade de rodízio. 

 37 geradores chegaram ao Estado e devem ser ligados paulatinamente até a quinta-feira 
(26.11.2020). 
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 Também informou que a Energia do Sistema Integrado Nacional, a Eletronorte recebeu 
1 gerador e que também deve ser ligado até quinta-feira (26.11.2020). 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Comitês de Crise: 17ª rodada. 

 Região Sul: 
a) SC: aumento de casos devido ao período eleitoral e preocupação quanto a férias de 

fim de ano, informou sobre cancelamento de cirurgias eletivas em diversos 
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municípios, taxa de ocupação de leitos UTI: acima de 70%. Ponto de atenção: SC 
reforçou a necessidade do Ministério da Saúde habilitar e prorrogar a habilitação 
dos leitos já solicitados. 

b) RS: aumento significativo de casos (leitos clínicos), e preocupação com a evolução 
natural da curva viral. Taxa de ocupação de leitos UTI: 85% (casos Covid e não Covid). 

 Região Centro-Oeste: 
a) MT: informou o aumento do número de casos em razão do comportamento da 

população. Taxa de ocupação de leitos UTI: 33% da ocupação. Ponto de atenção: 
pedido de apoio para aprovação do PL que trata da compensação oriunda da Lei 
Kandir na Câmara dos Deputados (antigo PL 133 do Senado). 

b) MS: fronteiras: municípios não apresentam grandes aumentos, diversos estão na 
faixa vermelha e laranja, e o aumento de casos deu-se em razão do comportamento 
da população e das eleições. Taxa de ocupação de leitos: 79% em Campo Grande. 

 Ponto de Atenção conjunto: ambos os Estados requereram articulação junto ao 
Ministério da Saúde para deliberar sobre custeio e prorrogação dos leitos habilitados 
em momento pós pandemia. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Informou que receberam 304 realizações para a comemoração dos 700 dias de Governo 
e dessas 198 foram validadas, 81 aguardam validação e outras estão em revisão. 
 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Ausente. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro informou a todos a continuação, esta semana, do II Workshop com as 
apresentações dos Grupos de Trabalho. Todos receberão o convite e estão convidados 
a participarem. 

 Em seguida, encerrou a 118ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h20m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

c) Não houve encaminhamentos na 118ª Reunião do Comitê de Crise. 
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119ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 25/11/2020 
Horário: 10h07m às 10h19m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 119ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e passou a palavra 
aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram habilitados mais 195 leitos UTI, sendo: 10 (BA), 35 (CE), 50 (ES), 17 (MG), 05 (MS), 
10 (PR), 12 (RJ), 10 (SC) e 46 (SP). Totalizando R$ 18.720.000,00. 

 Foram prorrogados mais 135 leitos UTI, sendo: 10 (MG), 05 (MS), 10 (PB), 10 (PE), 10 
(SC) e 90 (SP), totalizando R$ 6.480.000,00. 

 Informou que no Estado de Santa Catarina foram habilitados: 
a) Joinville: 28 LSVP; 
b) Nova Trento: 10 UTI Covid-19 e; 
c) Blumenau: 10 UTI Covid-19. 

 Com relação a Foz do Iguaçu/PR, receberam a informação que a taxa de ocupação de 
leitos UTI está em 93%. Informou que entregaram mais 20 respiradores e habilitaram 
10 leitos de UTI, totalizando 40 leitos UTI Covid-19 habilitados. 

 Informou, por fim, que receberam o Ofício nº 131/20 do Gabinete do Prefeito Municipal 
de Foz do Iguaçu/PR, justificando a solicitação de profissionais da saúde da Ação 
Estratégica “O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde” de 20 profissionais de 
medicina, sendo 10 para a UTI e 10 do Pronto Socorro Respiratório para o Hospital 
Municipal Padre Germano Lauck. Sendo assim, a resposta do Ministério da Saúde foi 
que disponibilizarão o banco de dados dos profissionais da Ação Estratégica para que a 
Cidade de Foz do Iguaçu/PR possa contratar por sua conta esses profissionais, será 
expedida até a quinta-feira (26.11.2020).  

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informou que foi reestabelecida em 100% a energia no Estado do Amapá. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
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Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou sobre os recursos afetos ao enfrentamento da Covid-19 transferidos aos entes 
subnacionais: 
a) Transferência de recursos federais fundo a fundo de mais de 25 bilhões em 2020; 
b) A União editou Medidas Provisórias que abriram créditos extraordinários; 
c) Muitos destes créditos somente podem ser utilizados no exercício em que o ato 

normativo foi expedido; 
d) É necessária autorização legislativa para reprogramação e ampliação do prazo de 

utilização; 
e) Há risco de que os efeitos diretos e indiretos da pandemia afetem sobremaneira o 

sistema de saúde em 2021; 
f) Os recursos remanescentes necessitam de autorização específica para serem 

utilizados em finalidade diversa da inicialmente prevista e; 
g) Há proposta para introduzir artigos na ADCT para permitir, em caráter excepcional, 

remanejar recursos transferidos de uma categoria para outra ou de um órgão para 
outro. 

 O ME informou que está fazendo reunião sobre esses pedidos da SEGOV. 

 Reunião com Comitês de Crise: 17ª rodada. 

 Região Sul: 
a) PR: Município de Foz do Iguaçu: taxa de ocupação de leitos em 93,23%. O Município 

fez a solicitação já informada nesta reunião ao MS quando de seus apontamentos, 
devendo ser resolvido até amanhã (26.11.2020). 

 Agenda: Reunião com a Região Norte às 15h30m. apresentação: Concessões e PPP’s – 
Caminho Seguro para o Desenvolvimento. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro encerrou a 119ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h19m. 
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 Encaminhamentos 
 

 A SEGOV requereu ao MS resposta do Ofício nº 131/20 do Gabinete do Prefeito 
Municipal de Foz do Iguaçu/PR, justificando a solicitação de profissionais da saúde da 
Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde” de 20 profissionais 
de medicina, sendo 10 para a UTI e 10 para o Pronto Socorro Respiratório do Hospital 
Municipal Padre Germano Lauck. 
 

 A SEGOV requereu ao ME analise da possibilidade de os recursos recebidos pelos 
Municípios para enfrentamento à Covid-19 possam ser transferidos para o exercício de 
2021, sob pena de que os efeitos diretos e indiretos da pandemia afetarem 
sobremaneira o sistema de saúde em 2021. 
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120ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 27/11/2020 
Horário: 10h04m às 10h19m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 120ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e passou a palavra 
aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram habilitados mais 39 LSVP; 

 Com relação a Foz do Iguaçu/PR, a taxa de ocupação no Município: Covid-19 (86,32%) e 
enfermaria (67,57%); 

 Informações de Santa Catarina:  
a) Taxa de ocupação dos leitos no Estado: O painel informa um total de 670 leitos UTI 

Covid-19 ativos sendo que destes, 560 estão ocupados. Informam que são 529 
pacientes Covid-19. Ainda resta a dúvida se os outros 31 leitos ocupados que não 
estão contabilizados em “pacientes Covid” se referem a ocupação por outras 
patologias ou se pacientes suspeitos (sem resultado de exames) não são 
contabilizados. 

 Status Final em 27.11.2020: 
a) UTI Covid-19 habilitados: 16.073 – R$ 2,29 bilhões; 
b) UTI Covid-19 prorrogados: 12.429 – R$ 595 milhões; 
c) LSVP habilitados: 1.529 – R$ 22 milhões e; 
d) LSVP prorrogados: 1.156 – R$ 16,6 milhões.   

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
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Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 
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 Reunião com Comitês de Crise: 17ª rodada. 

 Região Norte: participação do PPI 
a) RO: alta nos casos ativos em todas as regiões, taxa de ocupação de leitos UTI subiu 

sensivelmente (estava abaixo de 50% na última reunião quinzenal, agora está acima 
de 60%). Medidas restritivas de isolamento social estão em estudo. Ponto de 
atenção: casos de reinfecção, principalmente de profissionais da saúde. 

b) AC: também relata aumento no número de casos ativos, destacando as 
aglomerações por conta das campanhas eleitorais. Mas a taxa de ocupação de leitos 
segue relativamente baixa. Apenas uma região (Juruá) regrediu de faixa no 
programa de retomada (adoção de medidas restritivas, como o cancelamento de 
retorno às aulas). Pontos de atenção: indígenas Warao – Não estão na condição de 
passagem como os demais migrantes, permanecem há vários meses na casa de 
Passagem de Rio Branco. 

c) TO: também relatou aumento de casos por causa das eleições. Mas taxa de 
ocupação está baixa (inferior a 30%). Ponto de atenção: superlotação de fila na 
entrada de leitos porque não é possível utilizar os leitos Covid para outras doenças. 
Necessidade de investimento na gestão de média complexidade. 

 Pedido de interlocução para reavaliar metodologia do Ministério da Saúde sobre 
desmobilização de leitos: peso excessivo à variável taxa de ocupação (situação 
momentânea), não capta mudanças mais rápidas em virtude da evolução da pandemia. 

 Preocupações de curto prazo: 
a) Foz do Iguaçu: alta nas taxas de ocupação, dificuldade de expansão da rede; 
b) Estado de Santa Catarina: ampliação da taxa de ocupação de diversas regiões, 

cenário preocupante (eleições municipais, feriados, veraneio, volta às aulas). 

 Agenda: Reunião com a Região Sudeste às 15h30m. Fim da 17ª rodada. A 18ª rodada 
recomeçará em janeiro de 2021. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Agradeceu a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades pelos cadastros das realizações 
para o evento de 700 dias do Governo federal.  

 Informou que os números do Governa Realizações para o marco de 700 dias de governo, 
obtiveram os seguintes dados: 
a) Total de realizações: Presidência: 49 – Setorial: 329; 
b) Validadas: Presidência: 49 – Setorial: 215;  
c) Aguardando validação: 94 (setorial); 
d) Revisadas: 17 (setorial) e; 
e) Aguardando revisão: 11 (setorial). 
 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil, Robson Crepaldi informou a todos da 
publicação das Resoluções nº 10 e 11, ambas aprovadas por Unanimidade na 116ª 
Reunião do Comitê de Crise. 
 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 
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 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro encerrou a 120ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h19m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 120ª Reunião do Comitê de Crise. 
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121ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 02/12/2020 
Horário: 10h05m às 10h19m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 121ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise informando haver 
uma instabilidade no sistema da plataforma virtual o que pode acarretar algumas 
ausências nesta reunião. 

 Em seguida passou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram prorrogados 159 leitos UTI SRAG/Covid, sendo: 10 pediátricos (PR), 20 (MT), 10 
(PB), 05 (PI), 22 (RJ), 20 (SC), 54 (SE) e 18 (SP), com um investimento de R$ 7.632.000,00. 

 Status Final em 02.12.2020: 
a) UTI Covid-19 habilitados: 16.073 – R$ 2,29 bilhões; 
b) UTI Covid-19 prorrogados: 12.588 – R$ 603 milhões; 
c) LSVP habilitados: 1.529 – R$ 22 milhões e; 
d) LSVP prorrogados: 1.156 – R$ 16,6 milhões.   

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 
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 Ausente. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Comitês de Crise: fim da 17ª rodada. 

 Região Sudeste: participação do PPI 
a) MG: das 14 macrorregiões, apenas 1 tinha retrocedido de onda (para a vermelha), 

tratando-se da Região Leste, Governador Valadares (10 municípios em stress de 
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leitos, taxa de ocupação acima de 80%). O Estado aguarda novas altas nas taxas de 
ocupação de leitos em outras macrorregiões em razão das eleições. 

b) RJ: alta na taxa de ocupação de leitos, mas, até o momento da reunião, tinha apenas 
1 região na faixa laranja (Baixada Litorânea – Região dos Lagos), as demais regiões 
estavam na faixa amarela. Devem voltar a suspender as cirurgias eletivas. Discussão 
sobre reativação de Hospital de Campanha. 

c) Preocupação com outras regiões: receberam pedido de apoio do Estado de SC para 
prorrogação e habilitação de leitos. Também receberam relatos de aumento de 
taxas em regiões de fronteira: 
 Foz do Iguaçu: solicitação de profissionais de saúde do Programa “O Brasil Conta 

Comigo”; 
 Ponta Porã: todas as 20 vagas de UTI estavam ocupadas no final da semana 

passada.  

 Entidades Municipalistas: CNM 
a) Lei Aldir Blanc: pedido de mais prazo para operacionalização, tendo em vista regras 

estabelecidas por Estados; 
b) Revisão da Portaria da Previdência nº. 21.233, que prorrogou até 31.12.2020 o 

prazo para adaptação dos RPPS à EC nº 103. 
c) Pedido de reunião com o MInfra e a ANTT sobre Deliberação 955 da ANTT – risco de 

redução de linhas para cidades do interior. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Agradeceu a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades pelos cadastros das realizações 
para o evento de 700 dias do Governo federal.  

 Informou que em breve informarão os canais para que todos apresentem suas 
realizações para o evento de 800 dias que ocorrerá em 11.03.2021. 
 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro informou que, devido à instabilidade na plataforma virtual, alguns 
Ministérios e Órgãos/Entidades informaram suas considerações pelo chat dessa Reunião 
ou pelo whatsapp. 

 Em seguida, encerrou a 121ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h19m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 121ª Reunião do Comitê de Crise. 
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122ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 04/12/2020 
Horário: 10h07m às 10h25m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Luciana 
Lauria Lopes, iniciou a 122ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise informando haver 
uma instabilidade no sistema da plataforma virtual o que pode acarretar algumas 
ausências nesta reunião. 

 Em seguida passou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram habilitados mais 175 Leitos de UTI/Covid sendo: 30 (BA), 26 (MG), 32 (PB), 08 
(PE), 45 (PI), 29 (SC) e 05 (SP), com investimentos de R$ 16.800.000,00. 

 Foram prorrogados mais 1.402 leitos UTI SRAG/Covid, sendo: 64 (BA), 282 (MG), 26 (PE), 
257 (RS), 29 (SC), 154 (SP), 25 (GO), 35 (MT), 404 (PR), 40 (CE), 10 (DF), 53 (PI), 15 (RO) 
e 08 (ES), com investimentos de R$ 67.296.000,00. 

 Foram habilitados mais 75 LSVP, sendo: 75 (SP), com investimentos de R$ 1.077.120,00. 

 Foram prorrogados mais 11 LSVP, sendo: 05 (SP) e 06 (RS), com investimentos de R$ 
157.977,60. 

 Status Final em 04.12.2020: 
a) UTI Covid-19 habilitados: 16.248 – R$ 2,30 bilhões; 
b) UTI Covid-19 prorrogados: 13.986 – R$ 670 milhões; 
c) LSVP habilitados: 1.604 – R$ 23 milhões e; 
d) LSVP prorrogados: 1.167 – R$ 17 milhões.   

 Informou no Estado do Mato Grosso do Sul, na data de hoje (04.12.2020), conforme 
atualização realizada às 06h04m, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid-19 
do Estado é de 44% e dos leitos de UTI SRAG/Covid-19 é de 74%. 

 Em Campo Grande – Capital do Estado: UTI (102%) e Enfermaria (75%). 

 Nas cidades de fronteira com o Paraguai as taxas de ocupação conforme extraído do 
painel da SES/MS segue como disposto abaixo: 
a) Ponta Porã: UTI SRAG/Covid-19 (90%) e leitos de enfermaria Covid-19 (21%); 
b) Dourados: UTI SRAG/Covid-19 (35%) e leitos de enfermaria Covid-19 (33%) e; 
c) Corumbá: UTI SRAG/Covid-19 (35%) e leitos de enfermaria Covid-19 (72%). 
d) Link de acesso: http://mais.saude.ms.gov.br/sense/app/9e10f0fb-ab2a-4612-808b-

e303abfd7504/sheet/ce83223f-ef3a-4ab9-bf13-61dfd0e3ef34/state/analysis  

 Informou por fim, que no Estado do Paraná, conforme atualização em 03.12.2020 por 
meio do informe Epidemiológico da SES/PR divulgado às 16h00m, a taxa de ocupação 
de leitos de enfermaria Covid-19 adulto no Estado é de 68% e leitos de UTI SRAG/Covid-
19 adulto é de 88%. https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19#.  

 Quanto ao Coeficiente de Incidência por Regional de Saúde – Foz do Iguaçu mantém a 
classificação de “Emergência” por estar 50% acima da incidência estadual. 
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 Foz do Iguaçu: conforme Boletim Diário disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica 
da Prefeitura Municipal, atualizado no dia 03.12.2020, as taxas de ocupação são:  
a) 88,42% UTI SARG/Covid-19 e; 
b) 68,92% Enfermaria Covid-19. 
c) Link de acesso do Portal da Transparência: https://www5.pmfi.pr.gov.br/   

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Ante o encaminhamento do dia 25.11.2020, informou que quarta-feira (02.12.2020) 
houve andamento pelo Tribunal de Contas da União – TCU sobre o julgamento da LC 
173 que trata dos recursos aos Estados e Municípios para o combate à pandemia do 
novo coronavírus. O Ministro Vital do Rêgo pediu vistas do processo, mas ao que tudo 
indica, aprovarão a possibilidade destes recursos serem utilizados no exercício de 2021. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 
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 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Informou a publicação da Norma de Execução nº 4, de 2 de dezembro de 2020 que 
Estabelece o conteúdo, o prazo, a forma de apresentação e os órgãos e entidades da 
administração pública federal responsáveis pelo encaminhamento dos relatórios e 
demonstrativos que compõem a Prestação de Contas do Presidente e peças 
complementares, relativas ao exercício de 2020, para subsídio à sua elaboração e 
posterior envio ao Congresso Nacional, com vistas a dar cumprimento ao disposto no 
inciso XXIV, do art. 84, da Constituição Federal. 

 O Anexo I da referida Norma de Execução trata do Detalhamento do Conteúdo, Órgãos 
Responsáveis e Prazo. No Capítulo Especial (item G) trata das informações sobre as 
ações de enfrentamento à Covid-19, sendo: 
a) Produtor: Casa Civil da Presidência da República; 
b) Validador: Casa Civil da Presidência da República; 
c) Consolidador: Controladoria-Geral da União – CGU; 
d) Prazo de Validade: 19.02.2021; 
e) Detalhamento: Anexo XV. 

 O supracitado Anexo XV trata das Orientações para elaboração do relatório sobre as 
ações de enfrentamento à Covid.   

 Link de acesso: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/norma-de-execucao-n-4-de-2-de-
dezembro-de-2020-292125397.  
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Não foram realizadas reuniões com Comitês Estaduais de Crise, mas seguiram em 
contato com os pontos focais: 
a) Preocupação com a Região Sul; 
b) Monitoramento de fronteiras. 

 Demandas para o Ministério da Saúde: habilitação e prorrogação de leitos mesmo com 
taxas de ocupação ainda não tão elevadas.  
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a) Questão específica do AM: apoio para início do estudo de implementação da 
Tafenoquina – Estudo Trust (novo remédio para malária). 

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Luciana 
Lauria Lopes informou que, devido à instabilidade na plataforma virtual, alguns 
Ministérios e Órgãos/Entidades informaram suas considerações pelo chat dessa Reunião 
ou pelo whatsapp. 

 Em seguida, encerrou a 122ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h25m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 122ª Reunião do Comitê de Crise. 

Anexo 122ª Reunião Comite de Crise 04.12.2020 - Memoria (2269172)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 419



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

123ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 07/12/2020 
Horário: 10h02m às 10h18m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 123ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e passou a palavra 
aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram prorrogados mais 1.420 leitos UTI SRAG/Covid, sendo: 07 (AL), 102 (AM), 40 (BA), 
54 (CE), 70 (GO), 10 (MA), 125 (MG), 27 (MS), 30 (MT), 10 (PE), 68 (PR), 66 (RJ), 20 (RN), 
206 (RS), 15 (SC), 543 (SP) e 27 (TO), com investimentos de R$ 68.160.000,00. 

 Foram habilitados mais 79 LSVP, sendo: 02 (PI) e 77 (RJ), com investimentos de R$ 
1.134.566,40. 

 Foram prorrogados mais 341 LSVP, sendo: 101 (DF), 20 (GO), 05 (MA), 15 (MG), 26 (MT), 
100 (PE), 32 (RN) e 42 (SP), com investimentos de R$ 4.897.305,60. 

 Status Final em 07.12.2020: 
a) UTI Covid-19 habilitados: 16.248 – R$ 2,30 bilhões; 
b) UTI Covid-19 prorrogados: 15.406 – R$ 738 milhões; 
c) LSVP habilitados: 1.683 – R$ 24 milhões e; 
d) LSVP prorrogados: 1.508 – R$ 22 milhões.   

 Informou no Estado do Mato Grosso do Sul, na data de hoje (07.12.2020), conforme 
atualização realizada às 08h10m, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid-19 
do Estado é de 49% e dos leitos de UTI SRAG/Covid-19 é de 77%. 

 Nas cidades de fronteira com o Paraguai as taxas de ocupação conforme extraído do 
painel da SES/MS segue como disposto abaixo: 
a) Ponta Porã: UTI SRAG/Covid-19 (95%) e leitos de enfermaria Covid-19 (35%); 
b) Dourados: UTI SRAG/Covid-19 (53%) e leitos de enfermaria Covid-19 (40%) e; 
c) Corumbá: UTI SRAG/Covid-19 (76%) e leitos de enfermaria Covid-19 (60%). 

 Link de acesso: http://mais.saude.ms.gov.br/sense/app/9e10f0fb-ab2a-4612-808b-
e303abfd7504/sheet/ce83223f-ef3a-4ab9-bf13-61dfd0e3ef34/state/analysis 

 Ainda hoje, dia 07.12.2020, foram publicadas as seguintes Portarias para o Estado: 
a) Portaria nº 3.295 de 4 de dezembro de 2020 – prorroga a habilitação de 07 leitos 

UTI SRAG/Covid-19 da Santa Casa de Corumbá/MS; 
b) Portaria nº 3.298 de 4 de dezembro de 2020 – prorroga a habilitação de 20 leitos 

UTI SRAG/Covid-19, sendo: 05 no Hospital santa Rita em Dourado/MS, 05 na Santa 
Casa de Misericórdia de Parnaíba/MS e 10 no Hospital Regional Dr. José de Simone 
Netto em Ponta Porã/MS. 

 Informou que no Estado do Paraná, conforme atualização em 06.12.2020 por meio do 
informe Epidemiológico da SES/PR divulgado às 16h00m, a taxa de ocupação de leitos 
de enfermaria Covid-19 adulto no Estado é de 67% e leitos de UTI SRAG/Covid-19 adulto 
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é de 87%. Já a ocupação dos leitos pediátricos é de 32% na enfermaria Covid-19 e 45% 
na UTI SRAG/Covid-19. https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19#.  

 Quanto ao Coeficiente de Incidência por Regional de Saúde (casos confirmados por 100 
mil habitantes), a 9ª Regional de Saúde – Foz do Iguaçu mantém a classificação de 
“Emergência” por estar 50% acima da incidência estadual. 

 Foz do Iguaçu: conforme Boletim Diário disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica 
da Prefeitura Municipal, atualizado no dia 06.12.2020, as taxas de ocupação são:  
a) 89,7% UTI SARG/Covid-19 e; 
b) 83,8% Enfermaria Covid-19. 
c) Link de acesso do Portal da Transparência: https://www5.pmfi.pr.gov.br/   

 Hoje, 07.12.2020, foram prorrogadas as habilitações de 13 leitos UTI SRAG/Covid-19 do 
Hospital Municipal Padre Germano Lauck, localizado no Município de Foz do Iguaçu, por 
meio da Portaria nº 3.286 de 04 de dezembro de 2020. 

 Por fim, informou a publicação da Portaria nº 3.248 de 02 de dezembro de 2020 quer 
institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro destinado aos 
Estados e Distrito Federal, para estruturação de unidades de Rede de Frio do Programa 
Nacional de Imunizações e para Vigilância Epidemiológica, para o enfrentamento à 
Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia 
de Covid-19. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.248-de-2-de-
dezembro-de-2020-
292425698#:~:text=1%C2%BA%20Esta%20Portaria%20institui%2C%20em,Sa%C3%BAd
e%20P%C3%BAblica%20de%20Import%C3%A2ncia%20Nacional%20(  

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Ausente. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Ausente. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 
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 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que estão realizando a prévia da prestação de contas do auxílio emergencial 
para a CGU e evoluindo para realizar à CGU e ao TCU. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Permanece a preocupação com o aumento da taxa de ocupação de leitos UTI, 
especialmente na Região Sul. 

 Possível audiência com a Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, nesta 
semana para tratar das demandas para o Ministério da Saúde: habilitação e prorrogação 
de leitos para reforçar a estrutura; reunião com o Ministério da Infraestrutura sobre a 
Relicitação do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante e do Convênio com a Secretaria 
de Cultura sobre a Biblioteca Câmara Cascudo. 

 Sanção e regulamentação do Projeto de Lei nº 3.364/2020: apoio de R$ 4 bilhões para 
o transporte urbano.  
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 Informou que o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde – CONASS e o Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS emitiram uma Nota Conjunta 
apoiando a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, 
reiterando a defesa da incorporação pelo Programa Nacional de Imunizações – PNI, 
segundo a Nota Conjunta CONASS-CONASEMS “O PNI é um patrimônio do Brasil e sua 
experiência já consolidada na realização de campanhas de grande porte e seu forte vigor 
técnico são um importante trunfo para atender a este desafio. A sociedade brasileira 
exige que as decisões sobre a vacinação contra a Covid-19 não sejam pautadas por 
questões alheias aos interesses do País”.  
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro informou que, devido à instabilidade na plataforma virtual, alguns 
Ministérios e Órgãos/Entidades informaram suas considerações pelo chat dessa Reunião 
ou pelo whatsapp. 

 Em seguida, encerrou a 123ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h18m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 123ª Reunião do Comitê de Crise. 
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124ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 09/12/2020 
Horário: 10h04m às 10h19m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 124ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e passou a palavra 
aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram entregues 323 respiradores, sendo: 248 (RJ), 10 (Municípios de MG), 02 
(Municípios do PA), 03 (Municípios do PI), 23 (PE), 02 (Municípios de PE),  35 (Municípios 
do RS). 

 Publicada a Portaria nº 2.782 que estabelece de forma excepcional e temporária o 
incentivo financeiro em parcela única, no valor de R$ 115 milhões visando o 
fortalecimento das ações de imunizações nos Estados e Municípios. 

 Soma-se à Portaria nº 3.248 de 2 de dezembro de 2020 que instituiu em caráter 
excepcional e temporário, incentivo financeiro destinado aos Estados e Distrito Federal, 
para estruturação de unidades de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunização e 
para Vigilância Epidemiológica, para o enfrentamento à Emergência de Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia de Covid-19. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.248-de-2-de-dezembro-de-2020-
292425698#:~:text=1%C2%BA%20Esta%20Portaria%20institui%2C%20em,Sa%C3%BAd
e%20P%C3%BAblica%20de%20Import%C3%A2ncia%20Nacional%20(  

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que já repassaram R$ 4 bilhões da Medida Provisória nº 963, de 7 de maio de 
2020 que abriu crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de Crédito, no 
valor de R$ 5.000.000.000,00, para o fim que especifica (FUNGETUR). Pretendem 
repassar o valor integral até o dia 24.12.2020.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Ausente. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que realizaram reunião com o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 
Repasse - SICONVI e a Caixa Econômica Federal - CEF para repassar mais de 2 mil 
cisternas para atender as comunidades Quilombolas e Ribeirinhas da Região Norte, 
especialmente os Estados do Pará, Amazonas e Acre.  
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Ausente. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
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Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com Governadores e o Ministro da Saúde sobre Vacinas: 
a) Reunião específica com o RN: 

1) Demandas na Secretaria Especial de Cultura e no Ministério do Turismo; 
2) Demandas na área de Saúde e; 
3) Relicitação do Aeroporto Internacional. 

 Reunião com Entidades Municipalistas: FNP 

 Evento Novos Prefeitos em 09.12.2020. 

 Demandas principais: 
a) Sanção do PL de mobilidade urbana; 
b) Lei Aldir Blanc: mais prazo. 

 Outras demandas: 
a) Acórdão TCU 3225: vai sair Decreto regulamentando prorrogação de convênios e 

outros instrumentos, além de esclarecer a questão dos recursos do FNS? 
b) Outro processo no TCU: natureza jurídica dos repasses federais para enfrentamento 

da pandemia. Insegurança jurídica para utilização dos recursos recebidos da União. 
c) Portaria da Previdência: prazo para ajustes no RPPS (EC 103). 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro informou que, devido à instabilidade na plataforma virtual, alguns 
Ministérios e Órgãos/Entidades informaram suas considerações pelo chat dessa Reunião 
ou pelo whatsapp. 

 Requereu que todos os Ministérios e Órgãos/Entidades atualizem seus pontos focais e 
encaminhem para o CCOp para que mantenham sempre disponíveis seus pontos focais 
nessa época de final de ano, tendo em vista recesso e feriados.  

 Em seguida, encerrou a 124ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h19m. 
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 Encaminhamentos 
 

 A CC/SAM encaminhará e-mail a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades para que 
atualizem seus pontos focais no CCOp tendo em vista o feriado e recesso de final de 
ano.  
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125ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 11/12/2020 
Horário: 10h10m às 10h22m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 125ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e passou a palavra 
aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram habilitados mais 11 leitos LSVP, sendo: 02 (PR), 07 (PI) e 02 (PB), com 
investimento de R$ 157.977,60. 

 Status em 11.12.2020: 
a) UTI Covid-19 habilitados: 16.243 – R$ 2,3 bilhões; 
b) UTI Covid-19 prorrogados: 15.410 – R$ 738 milhões; 
c) LSVP habilitados: 1.694 – R$ 24,3 milhões e; 
d) LSVP prorrogados: 1.508 – R$ 22 milhões. 

 Mato Grosso do Sul: na data de hoje (11.12.2020), conforme atualização realizada às 
08h10m, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid-19 do Estado é de 58% e 
dos leitos de UTI SRAG/Covid-19 é de 91%.  

 Em Campo Grande – capital do Estado – UTI (103%) e Enfermaria (98%). 

 Nas cidades de fronteira com o Paraguai, as taxas de ocupação conforme extraído do 
painel da SES/MS segue com disposto abaixo: 
a) Ponta Porã: UTI SRAG/Covid-19 (95%) e leitos de enfermaria Covid-19 (68%); 
b) Dourados: UTI SRAG/Covid-19 (84%) e leitos de enfermaria Covid-19 (51%); 
c) Corumbá: UTI SRAG/Covid-19 (70%) e leitos de enfermaria Covid-19 (86%). 

 Link de acesso: http://mais.saude.ms.gov.br/sense/app/9e10f0fb-ab2a-4612-808b-
e303abfd7504/sheet/ce83223f-ef3a-4ab9-bf13-61dfd0e3ef34/state/analysis.  

 Paraná: conforme atualização realizada em 10.12.2020 por meio do Informe 
Epidemiológico da SES/PR divulgado às 16h 
(https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19) a taxa de ocupação dos 
leitos de enfermaria Covid-19 adulto no Estado é de 65% e leitos de UTI SRAG/Covid-19 
adulto é de 87%. Já a ocupação dos leitos pediátricos é de 26% na enfermaria Covid-19 
e 36% na UTI SRAG/Covid-19. 

 Quanto ao Coeficiente de Incidência por Regional de Saúde (casos confirmados por 100 
mil habitantes), a 9ª Regional da Saúde – Foz do Iguaçu mantém a classificação de 
“Emergência” por estar 50% acima da incidência estadual. 

 Foz do Iguaçu: conforme Boletim Diário disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica 
da Prefeitura Municipal atualizado no dia 10.12.2020, as taxas de ocupação são: 77% 
UTI SRAG/Covid-19 e 81% enfermaria Covid-19. Portal da Transparência, link: 
https://www5.pmfi.pr.gov.br/.  
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Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Destacou o ciclo de 02 anos do site Governa. Requereu a todos os Ministérios e 
Órgãos/Entidades que façam suas considerações e informes até à meia-noite de hoje 
(11.12.2020). 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Demanda de Foz do Iguaçu: interlocução com o MS sobre profissionais: 
a) O Município vem perdendo acadêmicos de medicina do Programa da Ação 

Estratégica “O Brasil Conta Comigo” em razão da não habilitação de novos 
acadêmicos para substituir os que haviam sido contratados pelo Município. 

 Reunião com ponto focal do estado do AM: 
a) Expectativa de aumento sazonal das doenças respiratórias por conta do período das 

chuvas; 
b) Plano de Intensificação do Recrudescimento da Covid-19: expansão de leitos e 

possibilidade de Hospital de Campanha; 
c) Maior preocupação: manutenção dos profissionais contratados pelo Programa “O 

Brasil Conta Comigo”. 
d) Outras pautas específicas: sincronização de dados da API do SISREG. 

 Demandas de Entidades Municipalistas: 
a) Acórdão TCU 3225 – vai sair Decreto regulamentando prorrogação de convênios e 

outros instrumentos, além de esclarecer a questão dos recursos do FNS? 
b) Acórdão TCU 4074 – natureza jurídica dos repasses federais para enfrentamento da 

pandemia. Tese contrária à defendida pela União e os Municípios. 
c) Precatórios – audiência virtual de conciliação dia 14.12.2020 sobre ADO 58 – 

demora para a regulamentação do regime especial de pagamento de precatórios. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Ausente. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
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Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro informou que, devido à instabilidade na plataforma virtual, alguns 
Ministérios e Órgãos/Entidades informaram suas considerações pelo chat dessa Reunião 
ou pelo whatsapp. 

 Informou a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades que enviou ontem (10.12.2020) o 
e-mail para que atualizem seus pontos focais no Comitê de Crise e no CCOp e 
encaminhem para o CCOp até segunda-feira (14.12.2020), tendo em vista recesso e 
feriados.  

 Em seguida, encerrou a 125ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h22m. 
 
 
 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 A SECOM requereu que todos os Ministérios e Órgãos/Entidades encaminhem suas 
considerações e informes para os 02 anos do site Governa até à meia-noite de hoje 
(11.12.2020).  
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126ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 14/12/2020 
Horário: 10h04m às 10h17m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 126ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e passou a palavra 
aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram prorrogados mais 375 Leitos UTI SRAG/Covid-19, sendo: 20 (ES), 109 (MG), 70 
(PE), 06 (RJ), 10 (SC), 30 (SE) e 130 (SP), com investimentos de R$ 36.000.000,00. 

 Status em 14.12.2020: 
a) UTI Covid-19 habilitados: 16.243 – R$ 2,3 bilhões; 
b) UTI Covid-19 prorrogados: 15.785 – R$ 774 milhões; 
c) LSVP habilitados: 1.694 – R$ 24,3 milhões e; 
d) LSVP prorrogados: 1.508 – R$ 22 milhões. 

 Mato Grosso do Sul: na data de hoje (14.12.2020), conforme atualização realizada às 
06h40m, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid-19 do Estado é de 60% e 
dos leitos de UTI SRAG/Covid-19 é de 95%.  

 Em Campo Grande – capital do Estado – UTI (103%) e Enfermaria (99%). 

 Nas cidades de fronteira com o Paraguai, as taxas de ocupação conforme extraído do 
painel da SES/MS segue com disposto abaixo: 
a) Ponta Porã: UTI SRAG/Covid-19 (80%) e leitos de enfermaria Covid-19 (59%); 
b) Dourados: UTI SRAG/Covid-19 (86%) e leitos de enfermaria Covid-19 (50%); 
c) Corumbá: UTI SRAG/Covid-19 (100%) e leitos de enfermaria Covid-19 (97%). 

 Link de acesso: http://mais.saude.ms.gov.br/sense/app/9e10f0fb-ab2a-4612-808b-
e303abfd7504/sheet/ce83223f-ef3a-4ab9-bf13-61dfd0e3ef34/state/analysis.  

 Paraná: conforme atualização realizada em 13.12.2020 por meio do Informe 
Epidemiológico da SES/PR divulgado às 16h30m 
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19#, a taxa de ocupação dos 
leitos de enfermaria Covid-19 adulto no Estado é de 63% e leitos de UTI SRAG/Covid-19 
adulto é de 88%. Já a ocupação dos leitos pediátricos é de 47% na enfermaria Covid-19 
e 36% na UTI SRAG/Covid-19. 

 Quanto ao Coeficiente de Incidência por Regional de Saúde (casos confirmados por 100 
mil habitantes), a 9ª Regional da Saúde – Foz do Iguaçu mantém a classificação de 
“Emergência” por estar 50% acima da incidência estadual. 

 Foz do Iguaçu: conforme Boletim Diário disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica 
da Prefeitura Municipal atualizado no dia 13.12.2020, as taxas de ocupação são: 78% 
UTI SRAG/Covid-19 e 72% enfermaria Covid-19. Portal da Transparência, link: 
https://www5.pmfi.pr.gov.br/.  
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Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Informou que prorrogaram até o meio-dia de hoje, 14.12.2020, para que de todos os 
Ministérios e Órgãos/Entidades encaminhem suas considerações e informes para os 02 
anos do balanço do Governo federal. 
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 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Preocupação com todos os Estados da Região Sul: 
a) SC: baixo isolamento social (35,7%), alta taxa de ocupação (89,6%) na média do 

Estado, e carência de profissionais da saúde (enfermeiros), principalmente 
profissionais de enfermagem. 

b) PR: Foz do Iguaçu – carência de profissionais da saúde. 
c) RS: algumas regiões estão muito próximas da ocupação máxima de leitos. Pela 

terceira vez em 32 semanas de Modelo de Distanciamento Controlado, duas das 21 
regiões figuram em bandeira preta, de altíssimo risco. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro informou que, devido à instabilidade na plataforma virtual, alguns 
Ministérios e Órgãos/Entidades informaram suas considerações pelo chat dessa Reunião 
ou pelo whatsapp. 

 Informou a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades para que atualizem seus pontos 
focais no Comitê de Crise e no CCOp e encaminhem para o CCOp tendo em vista recesso 
e feriados, qualquer dúvida podem entrar em contato com o CCOp a qualquer 
momento. 

 Em seguida, encerrou a 126ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h17m. 
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 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 126ª Reunião do Comitê de Crise.  
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127ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 16/12/2020 
Horário: 10h03m às 10h17m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 127ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e passou a palavra 
aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram habilitados mais 114 Leitos UTI Covid-19, sendo: 114 (RJ), sem impacto 
orçamentário (INI Fiocruz – orçamentado). 

 Status em 16.12.2020: 
a) UTI Covid-19 habilitados: 16.357 – R$ 2,3 bilhões; 
b) UTI Covid-19 prorrogados: 15.785 – R$ 774 milhões; 
c) LSVP habilitados: 1.694 – R$ 24,3 milhões e; 
d) LSVP prorrogados: 1.508 – R$ 22 milhões. 

 Mato Grosso do Sul: na data de hoje (16.12.2020), conforme atualização realizada às 
08h00m, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid-19 do Estado é de 56% e 
dos leitos de UTI SRAG/Covid-19 é de 102%.  

 Em Campo Grande – capital do Estado – UTI (115%) e Enfermaria (98%). 

 Nas cidades de fronteira com o Paraguai, as taxas de ocupação conforme extraído do 
painel da SES/MS segue com disposto abaixo: 
a) Ponta Porã: UTI SRAG/Covid-19 (100%) e leitos de enfermaria Covid-19 (35%); 
b) Dourados: UTI SRAG/Covid-19 (88%) e leitos de enfermaria Covid-19 (38%); 
c) Corumbá: UTI SRAG/Covid-19 (110%) e leitos de enfermaria Covid-19 (100%). 

 Link de acesso: http://mais.saude.ms.gov.br/sense/app/9e10f0fb-ab2a-4612-808b-
e303abfd7504/sheet/ce83223f-ef3a-4ab9-bf13-61dfd0e3ef34/state/analysis.  

 Paraná: conforme atualização realizada em 15.12.2020 por meio do Informe 
Epidemiológico da SES/PR divulgado às 16h30m 
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19#, a taxa de ocupação dos 
leitos de enfermaria Covid-19 adulto no Estado é de 66% e leitos de UTI SRAG/Covid-19 
adulto é de 88%. Já a ocupação dos leitos pediátricos é de 50% na enfermaria Covid-19 
e 50% na UTI SRAG/Covid-19. 

 Quanto ao Coeficiente de Incidência por Regional de Saúde (casos confirmados por 100 
mil habitantes), a 9ª Regional da Saúde – Foz do Iguaçu mantém a classificação de 
“Emergência” por estar 50% acima da incidência estadual. 

 Foz do Iguaçu: conforme Boletim Diário disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica 
da Prefeitura Municipal atualizado no dia 15.12.2020, as taxas de ocupação são: 91% 
UTI SRAG/Covid-19 e 59% enfermaria Covid-19. Portal da Transparência, link: 
https://www5.pmfi.pr.gov.br/.  

 Para o Estado de Mato Grosso do Sul, há 76 leitos de UTI SRAG/Covid-19 em trâmites 
para publicação de Portaria de habilitação, num total de R$ 10.944.000,00, sendo: 
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Campo Grande (45), Dourados (10), Nova Andradina (5), Parnaíba (5), Três Lagoas (5) e 
Jardim (6). 

 Já para o Estado do Paraná, há 133 leitos de UTI SRAG/Covid-19 em trâmites para 
publicação de Portaria de habilitação, num total de R$ 19.152.000,00, sendo: Apucarana 
(10), Cianorte (6), Colorado (7), Curitiba (86), Maringá (5), Sarandi (9) e Umuarama (10). 

 Informou, por fim, que foi publicado no DOU de hoje (16.12.2020), o Aviso de Licitação 
para o Pregão Eletrônico nº 159/2020 para aquisição de mais 331 milhões de seringas e 
agulhas, a abertura da sessão do certame será dia 29.12.2020 às 09h00m. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Informou que às 11h00m de hoje (16.12.2020) o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, 
fará o lançamento oficial do Programa “Diploma Digital”. 

 A SECOM requereu para que o MEC encaminhe o material para que possam dar 
publicidade a todos os meios de comunicação. 
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Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Informou que o Ministério da Saúde fará hoje (16.12.2020) às 10h00m, no Palácio do 
Planalto, o lançamento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a 
Covid-19. 

 Requereu a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades compartilhem em suas redes 
digitais para que a informação e o conhecimento do Plano atinja o maior número de 
pessoas possível. 
 

 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com CNM: 
a) Vacinação PNI: pedido de reunião com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para 

melhorar comunicação da estratégia; 
b) PLP 133 (acordo Lei Kandir), em fase de sanção: art. 5º prevê renúncia de ações; 
c) Lei Aldir Blanc: pedido de mais prazo para operacionalização, tendo em vista regras 

estabelecidas por Estados; 
d) Revisão da Portaria da Previdência 21.233, que prorrogou até 31.12.2020 o prazo 

para adaptação dos RPPS à EC 103. 
e) Convênios ITR: 182 Municípios não entregaram documentos/informações e tiveram 

cancelamento. 

 Precatórios: relato da AGU sobre audiência no STF no dia 14.12.2020 (ADO 58), criação 
de Grupo de Trabalho para dar seguimento às tratativas. Prazo de 48 horas para indicar: 
AGU, PGFN e Ministério da Economia.  

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
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Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Ausente. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro informou que, devido à instabilidade na plataforma virtual, alguns 
Ministérios e Órgãos/Entidades informaram suas considerações pelo chat dessa Reunião 
ou pelo whatsapp. 

 Em seguida, encerrou a 127ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h17m. 
 
 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 127ª Reunião do Comitê de Crise.  
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128ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 18/12/2020 
Horário: 10h03m às 10h19m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 128ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e passou a palavra 
aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram habilitados mais 1.016 Leitos UTI SRAG/Covid-19, sendo: 60 (BA) sendo 30 
pediátricos, 44 (MG), 32 (CE), 10 (PA), 51 (PE) sendo 16 pediátricos, 58 (PR) sendo 05 
pediátricos, 284 (RJ) 06 pediátricos, 61 (RS), 35 (SC), 203 (SP), 67 (DF), 45 (ES), 10 (MS), 
20 (MT) sendo 10 pediátricos, 20 (PB), 10 (PI) e 06 (TO) sendo 6 pediátricos, com 
investimentos de R$ 146.304.000,00. 

 Foram prorrogados mais 2.391 leitos UTI SRAG/Covid-19, sendo: 298 (MG), 494 (SP), 64 
(BA), 535 (RS), 86 (SC), 211 (ES), 16 (PE), 113 (GO), 275 (PR), 10 (AM), 54 (SE), 30 (PB), 
20 (RN), 27 (TO), 45 (MT), 07 (MS), 99 (CE) e 07 (AL), com investimentos de R$ 
226.272.000,00. 

 Foram habilitados mais 10 LSVP, sendo: 10 (RS), com investimentos de R$ 143.616,00.   

 Status em 18.12.2020: 
a) UTI Covid-19 habilitados: 17.373 – R$ 2.447.920.000,00; 
b) UTI Covid-19 prorrogados: 18.166 – R$ 1.000.032.000,00; 
c) LSVP habilitados: 1.704 – R$ 24.472.166,40 e; 
d) LSVP prorrogados: 1.508 – R$ 21.657.292,80. 

 Mato Grosso do Sul: na data de hoje (18.12.2020), conforme atualização realizada às 
06h20m, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid-19 do Estado é de 51% e 
dos leitos de UTI SRAG/Covid-19 é de 97%.  

 Em Campo Grande – capital do Estado – UTI (117%) e Enfermaria (87%). 

 Nas cidades de fronteira com o Paraguai, as taxas de ocupação conforme extraído do 
painel da SES/MS segue com disposto abaixo: 
a) Ponta Porã: UTI SRAG/Covid-19 (90%) e leitos de enfermaria Covid-19 (47%); 
b) Dourados: UTI SRAG/Covid-19 (88%) e leitos de enfermaria Covid-19 (54%); 
c) Corumbá: UTI SRAG/Covid-19 (65%) e leitos de enfermaria Covid-19 (55%). 

 Link de acesso: http://mais.saude.ms.gov.br/sense/app/9e10f0fb-ab2a-4612-808b-
e303abfd7504/sheet/ce83223f-ef3a-4ab9-bf13-61dfd0e3ef34/state/analysis.  

 Paraná: conforme atualização realizada em 17.12.2020 por meio do Informe 
Epidemiológico da SES/PR divulgado às 18h00m 
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19#, a taxa de ocupação dos 
leitos de enfermaria Covid-19 adulto no Estado é de 67% e leitos de UTI SRAG/Covid-19 
adulto é de 87%. Já a ocupação dos leitos pediátricos é de 41% na enfermaria Covid-19 
e 55% na UTI SRAG/Covid-19. 
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 Quanto ao Coeficiente de Incidência por Regional de Saúde (casos confirmados por 100 
mil habitantes), a 9ª Regional da Saúde – Foz do Iguaçu mantém a classificação de 
“Emergência” por estar 50% acima da incidência estadual. 

 Foz do Iguaçu: conforme Boletim Diário disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica 
da Prefeitura Municipal atualizado no dia 17.12.2020, as taxas de ocupação são: 80% 
UTI SRAG/Covid-19 e 80% enfermaria Covid-19. Portal da Transparência, link: 
https://www5.pmfi.pr.gov.br/.  

  – No dia 17.12.2020 foi publicada a Portaria de habilitação de 10 leitos UTI SRAG/Covid-
19 para o Município de Dourados. Ainda há 66 leitos de UTI SRAG/Covid-19 em trâmites 
para publicação de Portaria de habilitação, num total de R$ 9.504.000,00, sendo: Campo 
Grande (45), Nova Andradina (05), Paranaíba (05), Três Lagoas (05) e Jardim (06).  

 Informes Paraná – No dia 17.12.2020 foram habilitados 58 leitos UTI SRAG/Covid-19 
nos seguintes Municípios do Estado: Apucarana (10), Colorado (7), Maringá (5), e 
Umuarama (10). Ainda há 75 leitos UTI SRAG/Covid-19 em trâmites para publicação de 
Portaria de habilitação, num total de R$ 10.800.000,00, sendo: Cianorte (06), Curitiba 
(86), Sarandi (09) e Umuarama (10). 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou que encaminhou à AGU um relatório de cumprimento sobre a ADPF 709 para 
que informem ao STF. 

 Informou também que estão cumprindo a determinação do STF em se reunir 
quinzenalmente. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Ciente do documento enviado pelo GSI. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
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Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que há possibilidade de o Congresso Nacional votar a MP nº 1000 que trata 
do auxílio emergencial residual prorrogando o auxílio, o calendário do Programa Bolsa 
Família do mês de dezembro será cumprido antes do Natal. 

 Apontou que se houver decisão para conceder o 13º salário aos beneficiados pelo 
Programa Bolsa Família, não haverá pagamento esse ano, por falta de previsão 
orçamentária.   
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que receberá hoje, a Vice-Governadora do Estado de Santa Catarina para 
tratar de assuntos relacionados à Covid-19 no Estado. 

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro informou que, devido à instabilidade na plataforma virtual, alguns 
Ministérios e Órgãos/Entidades informaram suas considerações pelo chat dessa Reunião 
ou pelo whatsapp. 

 Em seguida, encerrou a 128ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h19m. 
 
 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 128ª Reunião do Comitê de Crise.  
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129ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 21/12/2020 
Horário: 10h03m às 10h21m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Luciana Lauria 
Lopes, iniciou a 129ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e passou a palavra aos 
Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram entregues mais 302 respiradores, sendo: 19 (RJ), 22 (BA), 20 (MS), 03 (TO), 10 
(ES), 04 (SC), 122 (PR) e 117 (Município do PR). Até o momento são 12.479 respiradores 
entregues e devolvidos 15 respiradores. 

 Foram habilitados mais 2.144 Leitos UTI SRAG/Covid-19, sendo: 10 (AC) 82 (AL) sendo 
10 pediátricos, 60 (AM) sendo 05 pediátricos, 227 (BA), 40 (CE), 222 (MG) sendo 05 
pediátricos, 66 (MS), 179 (PE), 75 (PR), 280 (RJ), 93 (RS), 129 (SC), 351 (SP), 51 (TO), 12 
(SE), 104 (RN), 55 (PI), 16 (PB), 30 (MT) e 62 (ES), com investimentos de R$ 
308.736.000,00. 

 Foram prorrogados mais 881 leitos UTI SRAG/Covid-19, sendo: 42 (GO), 210 (MG), 15 
(MT), 353 (SP), 30 (CE), 10 (PE), 38 (PR), 10 (RO), 10 (SC), 53 (PI), 92 (AM), 10 (RS) e 08 
(MA), com investimentos de R$ 84.576.000,00. 

 Status em 21.12.2020: 
a) UTI Covid-19 habilitados: 19.517 – R$ 2.756.656.000,00; 
b) UTI Covid-19 prorrogados: 19.047 – R$ 1.084.608.000,00; 
c) LSVP habilitados: 1.704 – R$ 24.472.166,40 e; 
d) LSVP prorrogados: 1.508 – R$ 21.657.292,80. 

 Mato Grosso do Sul: na data de hoje (21.12.2020), conforme atualização realizada às 
08h30m, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid-19 do Estado é de 54% e 
dos leitos de UTI SRAG/Covid-19 é de 93%.  

 Em Campo Grande – capital do Estado – UTI (110%) e Enfermaria (91%). 

 Nas cidades de fronteira com o Paraguai, as taxas de ocupação conforme extraído do 
painel da SES/MS segue com disposto abaixo: 
a) Ponta Porã: UTI SRAG/Covid-19 (85%) e leitos de enfermaria Covid-19 (32%); 
b) Dourados: UTI SRAG/Covid-19 (70%) e leitos de enfermaria Covid-19 (58%); 
c) Corumbá: UTI SRAG/Covid-19 (53%) e leitos de enfermaria Covid-19 (61%). 

 Link de acesso: http://mais.saude.ms.gov.br/sense/app/9e10f0fb-ab2a-4612-808b-
e303abfd7504/sheet/ce83223f-ef3a-4ab9-bf13-61dfd0e3ef34/state/analysis.  

 Paraná: conforme atualização realizada em 20.12.2020 por meio do Informe 
Epidemiológico da SES/PR divulgado às 16h00m 
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19#, a taxa de ocupação dos 
leitos de enfermaria Covid-19 adulto no Estado é de 62% e leitos de UTI SRAG/Covid-19 
adulto é de 89%. Já a ocupação dos leitos pediátricos é de 47% na enfermaria Covid-19 
e 41% na UTI SRAG/Covid-19. 
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 Quanto ao Coeficiente de Incidência por Regional de Saúde (casos confirmados por 100 
mil habitantes), a 9ª Regional da Saúde – Foz do Iguaçu mantém a classificação de 
“Emergência” por estar 50% acima da incidência estadual. 

 Foz do Iguaçu: conforme Boletim Diário disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica 
da Prefeitura Municipal atualizado no dia 20.12.2020, as taxas de ocupação são: 82% 
UTI SRAG/Covid-19 e 78% enfermaria Covid-19. Portal da Transparência, link: 
https://www5.pmfi.pr.gov.br/.  

 Informes Mato Grosso do Sul – Todos os 66 leitos UTI SRAG/Covid-19 que aguardavam 
publicação já tiveram as Portarias publicadas. No momento não há outras habilitações 
pendentes.  

 Informes Paraná – Todos os 75 leitos de UTI SRAG/Covid-19 que aguardavam publicação 
já tiveram as Portarias publicadas. No momento não há outras habilitações pendentes. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou sobre a ADPF 709 que seria importante agendar uma reunião com o MMFDH, 
MJSP e AGU para tratar da resposta ao Ministro Barroso, pois o prazo concedido vence 
em 08.01.2021. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
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Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que enviaram ao ME a minuta de Medida Provisória do Benefício de Prestação 
Continuada – BPC, que se encerra dia 31.12.2020.  
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Ausente. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que a decisão judicial de Búzios/RJ foi cassada e a cidade ficará aberta com 
protocolos de segurança. 

 Foz do Iguaçu pediu habilitação de 60 leitos, desses, só faltam habilitação de 10.  
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 
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 A Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Luciana Lauria 
Lopes encerrou a 129ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h21m. 
 
 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 O GSI agendará reunião com o MMFDH, MJSP e AGU para tratar da pauta da ADPF nº 
709 cujo prazo para resposta encerra-se em 08.01.2021.  
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130ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 23/12/2020 
Horário: 10h03m às 10h28m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Heitor Abreu, 
iniciou a 130ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise parabenizando a todos os 
Ministérios e Órgãos/Entidades participantes pelo brilhante trabalho realizado desde a 
1ª Reunião em 17.03.2020. Apontou que nosso desafio que ainda não terminou, que 
devemos manter o que foi feito e aprimorar cada dia mais visando a melhoria sempre. 
Por fim, desejou um Feliz Natal a todos e repassou a palavra à Subchefe Adjunta, Luciana 
Lauria Lopes.   

 A Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Luciana Lauria 
Lopes, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram habilitados mais 175 LSVP, sendo: 21 (RN), 40 (SP), 04 (MT), 14 (GO), 09 (RS), 75 
(MG) e 12 (PI), com investimentos de R$ 7.539.840,00. 

 Foram prorrogados mais 248 leitos UTI SRAG/Covid-19, sendo: 15 (MS), 193 (PR) e 40 
(RS), com investimentos de R$ 22.848.000,00. 

 Status em 23.12.2020: 
a) UTI Covid-19 habilitados: 19.517 – R$ 2.756.656.000,00; 
b) UTI Covid-19 prorrogados: 19.295 – R$ 1.107.456.000,00; 
c) LSVP habilitados: 1.879 – R$ 32.012.006,40 e; 
d) LSVP prorrogados: 1.508 – R$ 21.657.292,80. 

 Mato Grosso do Sul: na data de hoje (23.12.2020), conforme atualização realizada às 
07h20m, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid-19 do Estado é de 54% e 
dos leitos de UTI SRAG/Covid-19 é de 93%.  

 Em Campo Grande – capital do Estado – UTI (115%) e Enfermaria (89%). 

 Nas cidades de fronteira com o Paraguai, as taxas de ocupação conforme extraído do 
painel da SES/MS segue com disposto abaixo: 
a) Ponta Porã: UTI SRAG/Covid-19 (90%) e leitos de enfermaria Covid-19 (44%); 
b) Dourados: UTI SRAG/Covid-19 (81%) e leitos de enfermaria Covid-19 (49%); 
c) Corumbá: UTI SRAG/Covid-19 (73%) e leitos de enfermaria Covid-19 (53%). 

 Link de acesso: http://mais.saude.ms.gov.br/sense/app/9e10f0fb-ab2a-4612-808b-
e303abfd7504/sheet/ce83223f-ef3a-4ab9-bf13-61dfd0e3ef34/state/analysis.  

 Paraná: conforme atualização realizada em 22.12.2020 por meio do Informe 
Epidemiológico da SES/PR divulgado às 18h00m 
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19#, a taxa de ocupação dos 
leitos de enfermaria Covid-19 adulto no Estado é de 60% e leitos de UTI SRAG/Covid-19 
adulto é de 86%. Já a ocupação dos leitos pediátricos é de 47% na enfermaria Covid-19 
e 55% na UTI SRAG/Covid-19. 
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 Quanto ao Coeficiente de Incidência por Regional de Saúde (casos confirmados por 100 
mil habitantes), a 9ª Regional da Saúde – Foz do Iguaçu mantém a classificação de 
“Emergência” por estar 50% acima da incidência estadual. 

 Foz do Iguaçu: conforme Boletim Diário disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica 
da Prefeitura Municipal atualizado no dia 22.12.2020, as taxas de ocupação são: 87% 
UTI SRAG/Covid-19 e 82% enfermaria Covid-19. Portal da Transparência, link: 
https://www5.pmfi.pr.gov.br/.  

 Sobre a questão levantada pela SEVOG sobre habilitação de leitos em Foz do Iguaçu/PR, 
informou que todos os pedidos de habilitação de 40 leitos, foram atendidos e 
habilitados.  

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou sobre a ADPF 709 que acontecerá reunião hoje, 23.12.2020, às 17h00m para 
tratar do tema. Pediu para chamar para a reunião o Ministério do Desenvolvimento 
Regional - MDR além dos já indicados: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos - MMFDH, Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP e Advocacia-Geral 
da União - AGU, pois um dos quesitos da ADPF versa sobre a falta de água nas 
comunidades indígenas, matéria essa, ligada diretamente ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional.  

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Ciente da reunião informada pelo GSI. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 
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 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Informou que lançaram, juntamente com o  MCTI a Plataforma Nacional de 
Infraestrutura de Pesquisa para as Universidades se cadastrarem na possibilidade de 
armazenamento de vacinas em suas Câmaras Frias. https://pnipe.mctic.gov.br/  
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Ausente. 
 

 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que têm recebido poucas demandas dos Estados mesmo com o aumento da 
curva viral da Covid-19, o que leva a crer que as habilitações e prorrogações de leitos 
UTI SRAG/Covid-19 e LSVP pelo Ministério da Saúde tem ajudado positivamente os 
Estados e Municípios.  
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Ausente. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Ausente. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 
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 Agradeceu a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades pelo empenho e dedicação de 
todos desde o início deste Comitê de Crise e desejou um Feliz Natal a todos. 
 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Luciana Lauria 
Lopes também agradeceu a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades e desejou a todos 
um Feliz Natal. 

 Em seguida, encerrou a 130ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h28m. 
 
 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 O GSI requereu chamar o MDR para participar da reunião que trata da ADPF 709 do STF, 
que diz respeito à questões indígenas, justificando a pertinência do Ministério por ser 
uma das demandas do Ministro Barroso, a falta de água nas Comunidades Indígenas.  
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131ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 28/12/2020 
Horário: 10h04m às 10h25m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Gestão Pública – Substituto, Bruno Cabral, iniciou a 131ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O representante do MRE informou que não há considerações relevantes. 

 O Subchefe Adjunto de Gestão Pública – Substituto perguntou, ao representante do 
MRE, se o ministério está ciente da situação dos brasileiros que se encontram na 
Inglaterra e estão encontrando dificuldades para retornar ao Brasil. 

 Em resposta ao questionamento, o representante do MRE informou que o ministério 
está acompanhando essa situação e analisando as opções de retorno desses brasileiros. 

 O representante do MRE esperar ter informações mais detalhadas sobre essa questão 
até o dia 30/12. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
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Ministério da Saúde (MS) 

 Foram habilitados mais 35 LSVP, sendo: 05 (MA) e 30 (RN) com investimentos de R$ 
1.507.968,00. 

 Foram prorrogados mais 171 LSVP, sendo: 27 (RS), 26 (MT), 101 (DF), 05 (RJ), 02 (PI) e 
10 (MG), com investimentos de R$ 7.367.500,80. 

 Status em 28.12.2020: 
a) UTI Covid-19 habilitados: 19.517 – R$ 2.756.656.000,00; 
b) UTI Covid-19 prorrogados: 19.295 – R$ 1.107.456.000,00; 
c) LSVP habilitados: 1.914 – R$ 33.519.974,40 e; 
d) LSVP prorrogados: 1.679 – R$ 29.024.793,60. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 A representante do MMFDH destacou que hoje, 28/12/2020, finda o prazo para 
apresentação das atualizações do Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-
19 para Povos Indígenas referente à ADPF 709. Destacou, ainda, que haverá uma 
reunião na tarde do dia 28/12/2020 para compilação, pelo MJSP, dessas atualizações. 
Na sequência, essa compilação será encaminhada à AGU. 

 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 O representante da SEGOV informou que participou, na semana passada, de reuniões 
com entidades municipalistas nas quais foram debatidos dois temas:  

i. Pagamento do acordo realizado no âmbito do STF referente à Lei Kandir e que 
resultou no Projeto de Lei Complementar n° 133, de 2020, em fase de sanção. 
Em função desse acordo, existe a expectativa que o Tesouro Nacional transfira 
até 31/12, para os entes federados, até R$4,0 bi;  

ii. Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020) – As associações municipalistas relataram uma 
demora na regulamentação dessa Lei, situação que provocará um 
‘empoçamento’ dos recursos orçamentários/financeiros estabelecidos pela Lei, 
visto que o prazo para destinação de recursos para ações emergenciais de apoio 
ao setor cultural encerra-se em 31/12/2020. Existe um pedido de prorrogação 
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desse prazo. O representante da SEGOV solicita informações ao MTur acerca 
dessa demanda. 

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Gestão Pública – Substituto perguntou se algum dos presentes 
gostaria de fazer alguma complementação. Em seguida, encerrou a 131ª Reunião do 
Comitê de Crise, às 10h25m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informar ao Comitê de Crise até 30/12: 
o se houve atualização da situação dos brasileiros que se encontram na Inglaterra 

e estão se deparando dificuldades para retornar ao Brasil; 
o o cenário da repatriação de brasileiros da Inglaterra. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informar ao Comitê de Crise, até 30/12, qual foi o tratamento dado ao pedido de 
prorrogação do prazo para destinação de recursos para ações emergenciais de apoio ao 
setor cultural – Lei Aldir Blanc. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Informar ao Comitê de Crise, até 30/12, sobre a possibilidade de transferência de 
recursos aos entes federados trazida pela SEGOV 

 
 Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH 

 Informar ao Comitê de Crise, até 30/12, o estágio da atualização do Plano de 
Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para Povos Indígenas. 

 
Aos ministérios que atuem na ADPF 709 

 Encaminhar ao MMFDH, até 28/12, suas sugestões de atualização do Plano de 
Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para Povos Indígenas. 
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132ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 30/12/2020 
Horário: 10h06m às 10h28m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto de Gestão Pública – Substituto, Bruno Cabral, iniciou a 132ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 O representante do MJSP abordou a situação atual dos esforços para atendimento da ADPF 709, por 
meio do Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para Povos Indígenas; 

 Foi destacado que o STF não homologou o referido plano, coordenado pelo MJSP; 

 O MJSP tem até o 08/01/2021 para reapresentar ao STF uma nova versão do plano;  

 Do ponto de vista orçamentário, o MJSP acredita que serão necessários créditos adicionais para 
implementação do plano. Destacou, também, que o volume de recursos demandados para execução 
do plano é grande e, possivelmente, poderá ser um obstáculo para colocá-lo em prática; 

 Salientou, ainda, que será necessário o apoio da Presidência da República no processo de coordenação 
da elaboração e execução do Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para Povos 
Indígenas. O referido pedido de apoio será formalizado pelo MJSP por meio do envio de ofício à Casa 
Civil. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente; 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O representante do MRE abordou, inicialmente, questões relativas à Portaria Interministerial n.º 
648/2020, que dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, 
de qualquer nacionalidade, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
Anvisa. Nesse sentido o MRE encaminhou à Casa Civil, no dia 28/12/2020, ofício que trata de 
demandas das companhias áreas, quanto a obrigatoriedade do RT-PCR. Salientou que esse tema será 
tratado em reunião agendada pela Presidência da República para a tarde do dia 30/12/2020; 

 No que tange aos brasileiros que se encontram no Reino Unido e estão com dificuldades para retornar 
ao País, o MRE publicou, no dia 28/12/2020, nota (NOTA À IMPRENSA Nº 171) com a divulgação das 
informações sobre as medidas de assistência consular adotadas (Ex. tipo de apoio prestado pela 
embaixada do Brasil em Londres). Além disso, foram divulgadas aos brasileiros que estão no Reino 
Unido as informações relativas à Portaria Interministerial n.º 648/2020. https://www.gov.br/mre/pt-
br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/suspensao-temporaria-de-voos-do-reino-
unido-para-o-brasil-providencias-e-recomendacoes-do-ministerio-das-relacoes-exteriores; 

 O MRE também está auxiliando os brasileiros na busca de outras conexões aéreas para o Brasil que 
ainda estão disponíveis em diversas capitais europeias; 

 O MRE estima que existem, aproximadamente, 3400 brasileiros no Reino Unido com voos cancelados, 
mas que grande parte desses residem nos países que integram o Reino Unido; 
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 O MRE recebeu o contato de cerca de 700 brasileiros que foram atingidos pelos cancelamentos de 
voos, mas estima-se que 80 cidadãos brasileiros integram a lista daqueles que têm potencial imediato 
de repatriação e que estão em contato diário com os consulados brasileiros no Reino Unido; 

 O representante do MRE informou que o novo conjunto de pedidos de repatriação é inferior àquele 
observado no 1º semestre de 2020; 

 Além disso, o MRE tem disponibilizado aos brasileiros que estão no Reino Unido listas com indicações 
dos abrigos e acomodações de baixo custo;  

 Igrejas locais, a ONG Casa do Brasil e o Conselho de Cidadania estão auxiliando os brasileiros que 
tiveram seus voos cancelados;  

 Os brasileiros com maior vulnerabilidade estão recebendo auxílio do MRE por meio de aporte 
financeiro para custear a acomodação e a alimentação (rubrica de gastos emergenciais);  

 Em resposta ao questionamento do Subchefe Adjunto de Gestão Pública – Substituto da SAM sobre a 
quantidade de brasileiros desvalidos no Reino Unido, o representante do MRE informou que 80 
brasileiros estão em situação “mais emergencial” e necessitam de um apoio mais intenso. No entanto, 
mesmo nessa lista percebe-se uma diversidade de situações com diferentes graus de necessidade de 
assistência. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 O representante do ME destacou que no que tange à demanda apresentada pela SEGOV na reunião 
do dia 28/12/2020 - pagamento do acordo realizado no âmbito do STF referente à Lei Kandir – foi 
publicada, em 29/12/2020, a sanção da Lei Complementar 176/2020. O representante da SEGOV 
confirmou que as tratativas para os referidos pagamentos já foram iniciadas e contam com o auxílio 
da STN.  

 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 O representante do MC informou que o Ministério está levantando os valores de ‘restos a pagar’ do 
auxílio emergencial que serão pagos em 2021. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram prorrogados mais 39 leitos de UTI SRAG/Covid-19 (MG – 8 e SP – 31), com investimentos de R$ 
3.744.000,00; 

 Foram prorrogados mais 206 LSVP em São Paulo, com investimentos de R$ 8.875.468,80; 

 Status em 30/12/2020: 
a) UTI Covid-19 Habilitados: 19.517 – R$2.756.656.000,00; 
b) UTI Covid-19 Prorrogados: 19.334 – R$1.111.200.000,00; 
c) LSVP Habilitados: 1.914 – R$33.519.974,40; 
d) LSVP Prorrogados: 1.885 – R$37.900.262,40. 

 

 Mato Grosso do Sul - Na data de hoje (30/12), conforme atualização realizada às 06h30min, a taxa de 
ocupação dos leitos de enfermaria Covid-19 do Estado é de 52% e dos leitos de UTI SRAG/Covid-19 é 
de 92%. Em Campo Grande - Capital do estado: UTI (111%) e Enfermaria (87%);  
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 Nas cidades de fronteira com o Paraguai, as taxas de ocupação conforme extraído do painel da SES/MS 
segue como disposto abaixo: 

o Ponta Porã: UTI SRAG/Covid-19 (91%) e leitos de enfermaria Covid-19 (65%);  
o Dourados: UTI SRAG/Covid-19 (70%) e leitos de enfermaria Covid-19 (45%); 
o Corumbá: UTI SRAG/Covid-19 (65%) e leitos de enfermaria Covid-19 (59%); 

 Foz do Iguaçu – conforme boletim diário disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica da Prefeitura 
Municipal, atualizado no dia 29/12/2020, as taxas de ocupação são: 76% UTI SRAG/Covid-19 e 77% 
enfermaria Covid-19; 

 Em resposta ao questionamento do Subchefe Adjunto de Gestão Pública – Substituto da SAM sobre a 
situação dos casos e óbitos no Estado do Amazonas, o MS informou que: 

o O estado do Amazonas (AM) apresentou redução de casos entre a semana epidemiológica 51 
(13/12 a 19/12) e a semana epidemiológica 52 (20/12 a 26/12) de 19,8%, sendo 5.400 casos 
novos e 4.333 casos novos, respectivamente; 

o Além disso, o número de óbitos novos apresentados nas respectivas semanas observadas foi 
de 78 na semana epidemiológica 51 (13/12 a 19/12) para 97 na semana epidemiológica 52 
(20/12 a 26/12), representando aumento de 24,4% entre as respectivas semanas; 

o A capital do estado apresentou redução de casos entre a semana epidemiológica 51 (13/12 a 
19/12) e a semana epidemiológica 52 (20/12 a 26/12) de 11,8%, sendo 2.503 casos novos e 
2.208 casos novos, respectivamente; 

o O número de óbitos novos apresentados nas respectivas semanas observadas foi de 50 na 
semana epidemiológica 51 (13/12 a 19/12) para 74 na semana epidemiológica 52 (20/12 a 
26/12), representando aumento de 48,0% entre as respectivas semanas; 

o Sobre a taxa de ocupação de leitos, o gráfico abaixo apresenta situação até 29/12/2020; 
 

 
o Acerca dos leitos habilitados e prorrogados, as tabelas abaixo apresentam a situação no 

Estado do Amazonas: 
 
Total habilitados: 259 (tabela abaixo) 
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Total de Leitos Prorrogados: 642 (tabela abaixo) 

 
 

 Acerca dos ventiladores pulmonares, foram entregues 470 unidades, sendo 126 na Bahia, 02 no 
Maranhão, 12 em Minas Gerais, 01 em Goiás, 02 no Paraná, 40 no Amazonas, 05 no Piauí, 02 em 
Pernambuco, 06 na Paraíba, 160 no Espírito Santo, 11 em São Paulo, 13 no Rio Grande do Sul e 115 
em Santa Catarina. Somada essa última remessa de ventiladores pulmonares, já foram entregues 
12.949 unidades em todo país. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 O representante da SEGOV relatou o recebimento de demanda do Estado do Amazonas para apoio no 
fornecimento de EPIs, habilitação de leitos, disponibilização de profissionais de saúde etc. Essa 
demanda já foi repassada ao Ministério da Saúde e a SAM/CC; 

 Foi ressaltado, mais uma vez, a sanção da Lei Complementar 176/2020 -  pagamento do acordo 
realizado no âmbito do STF, referente à Lei Kandir; 

 Foi publicada no Diário Oficial – edição extra de 29/12/2020 –, a prorrogação do prazo para destinação 
de recursos para ações emergenciais de apoio ao setor cultural – Lei Aldir Blanc; 
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 O representante da SEGOV destacou a publicação do decreto n.º 10594/2020 que prorroga, de ofício, 
a vigência de convênios, contratos de repasse, termos de fomento, termos de colaboração, termos de 
parceria, termos de compromisso e outros instrumentos congêneres, celebrados pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal para transferências de recursos da União. 

 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Ausente. 
 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Informou que a Casa Civil está à disposição para auxiliar na elaboração da versão final do Plano de 
Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para Povos Indígenas; 

 O Subchefe Adjunto de Gestão Pública – Substituto da SAM perguntou se algum dos presentes gostaria 
de fazer alguma complementação. Em seguida, encerrou a 132ª Reunião do Comitê de Crise, às 
10h28m. 

 

 Encaminhamentos 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 
 

 Reapresentar ao STF, até 08/01/2021, nova versão do Plano de Enfrentamento e Monitoramento da 
Covid-19 para Povos Indígenas; 

 Encaminhar à Casa Civil/PR solicitação de apoio na coordenação da elaboração e execução do Plano 
de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para Povos Indígenas.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Avaliar a demanda do Estado do Amazonas para apoio no fornecimento de EPIs, habilitação de leitos, 

disponibilização de profissionais de saúde etc.  
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133ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 04/01/2021 
Horário: 10h04m às 10h20m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia Adjunto de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro, iniciou a 133ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise desejando um 
Feliz Ano Novo a todos os participantes e em seguida repassou a palavra aos Ministérios 
e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram prorrogados mais 35 LSVP, sendo: 10 (SP) e 25 (BA), com investimentos de R$ 
1.507.968,00. 

 Status em 31.12.2020: 
a) UTI Covid-19 habilitados: 19.517 – R$ 2.756.656.000,00; 
b) UTI Covid-19 prorrogados: 19.334 – R$ 1.111.200.000,00; 
c) LSVP habilitados: 1.914 – R$ 33.519.974,40 e; 
d) LSVP prorrogados: 1.920 – R$ 39.408.230,40. 

 Mato Grosso do Sul: na data de hoje (04.01.2021), conforme atualização realizada às 
08h30m, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid-19 do Estado é de 45% e 
dos leitos de UTI SRAG/Covid-19 é de 84%.  

 Em Campo Grande – capital do Estado – UTI (106%) e Enfermaria (74%). 

 Nas cidades de fronteira com o Paraguai, as taxas de ocupação conforme extraído do 
painel da SES/MS segue com disposto abaixo: 
a) Ponta Porã: UTI SRAG/Covid-19 (80%) e leitos de enfermaria Covid-19 (26%); 
b) Dourados: UTI SRAG/Covid-19 (55%) e leitos de enfermaria Covid-19 (55%); 
c) Corumbá: UTI SRAG/Covid-19 (71%) e leitos de enfermaria Covid-19 (51%). 

 Link de acesso: http://mais.saude.ms.gov.br/sense/app/9e10f0fb-ab2a-4612-808b-
e303abfd7504/sheet/ce83223f-ef3a-4ab9-bf13-61dfd0e3ef34/state/analysis.  

 Paraná: conforme atualização realizada em 03.01.2021 por meio do Informe 
Epidemiológico da SES/PR divulgado às 14h30m 
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19#, a taxa de ocupação dos 
leitos de enfermaria Covid-19 adulto no Estado é de 53% e leitos de UTI SRAG/Covid-19 
adulto é de 78%. Já a ocupação dos leitos pediátricos é de 44% na enfermaria Covid-19 
e 27% na UTI SRAG/Covid-19. 

 Quanto ao Coeficiente de Incidência por Regional de Saúde (casos confirmados por 100 
mil habitantes), a 9ª Regional da Saúde – Foz do Iguaçu mantém a classificação de 
“Emergência” por estar 50% acima da incidência estadual. 

 Foz do Iguaçu: conforme Boletim Diário disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica 
da Prefeitura Municipal atualizado no dia 03.01.2021, as taxas de ocupação são: 71% 
UTI SRAG/Covid-19 e 72% enfermaria Covid-19. Portal da Transparência, link: 
https://www5.pmfi.pr.gov.br/.  
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 Amazonas: conforme atualização realizada em 03.01.2021 por meio do Painel Covid-19 
Amazonas (http://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_view/60/2) a taxa de 
ocupação dos leitos de enfermaria Covid-19 no Estado é de 80% e leitos de UTI 
SRAG/Covid-19 é de 89%. 

 Número de casos confirmados nas últimas 24h: 546; 

 Número de óbitos nas últimas 24h: 18 e; 

 Número de pacientes internados com Covid-19: 1.338.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 

Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Ausente. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 O representante do MJSP destacou a preocupação com o término dos efeitos do 
Decreto Legislativo n.º 6/2020, que 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; 

 Salientou que o fim da eficácia do referido normativo trará consequências para MJSP no 
que tange ao pagamento de diárias para que as polícias dos Estados integrem as 
barreiras sanitárias. Para sanar essa questão o MJSP está preparando, de forma 
emergencial, a minuta de nova MP que permita a prorrogação do pagamento dessas 
diárias no exercício de 2021; 

 O MJSP informou que solicitará, caso necessário, o auxílio da Casa Civil para sanar esse 
problema;    

 Em resposta ao questionamento do Subchefe Adjunto Executivo da SAM, o MJSP 
informou que a autorização para pagamento de diárias a servidores públicos e militares 
integrantes dos órgãos de segurança pública estaduais e distritais estava previsto na MP 
Nº 1005/2020; 
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 O MJSP informou, também, que está contribuindo, no que cabe ao ministério, com a MP 
das Vacinas;  

 Em resposta ao questionamento do representante da SAM, o MJSP informou que as 
unidades que possuem ações no plano têm até o dia 04 de janeiro de 2021 para enviar 
novas contribuições para o documento. O prazo final para submeter ao STF a nova 
versão do documento finda em 08 de janeiro de 2021. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 

Ministério das Comunicações (MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Governo (SEGOV) 

 O representante da SEGOV relatou que a maior preocupação no momento, no que tange 
à agenda federativa, está centrada nos entes federados da região Norte, principalmente 
com o Estado do Amazonas; 
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 Salientou que uma equipe do MS foi deslocada para o Estado do Amazonas e realizará, 
em 04 de janeiro de 2021, reunião com servidores da Secretaria Estadual de Saúde para 
tratar da demanda de EPIs e profissionais de saúde;  

 A SEGOV também ressaltou a preocupação com a situação da falta de profissionais de 
saúde no município de Foz do Iguaçu. Segundo a SEGOV o encerramento dos efeitos do 
Decreto Legislativo n.º 6/2020, em 31 de dezembro de 2020, fará com que algumas 
medidas que estavam sendo adotadas percam a sustentação normativa.    
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil (ASCOM/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, 
Ronaldo Navarro indagou ao MJSP qual é a situação atual, após a não homologação pelo 
STF, do Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para Povos Indígenas; 

 O Subchefe Adjunto Executivo da SAM perguntou se algum dos presentes gostaria de 
fazer alguma complementação. Em seguida, encerrou a 133ª Reunião do Comitê de 
Crise, às 10h20m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 
Aos ministérios que atuem na ADPF 709 

 Encaminhar ao MJSP, até 04 de janeiro de 2020, suas sugestões de atualização do Plano 
de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para Povos Indígenas. 
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134ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 06/01/2021 
Horário: 10h02m às 10h25m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da SAM, Ronaldo Navarro, iniciou a 134ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 O representante do MS informou que ontem, 05 de janeiro de 2021, foram enviados 40 
respiradores para o Estado do Amazonas. Em 06 de janeiro de 2021 serão encaminhados 
mais 38 respiradores; 

 Destacou que o MS realizou, no último dia 04 de janeiro, visita técnica ao Estado do 
Amazonas com intuito de avaliar as demandas do estado. Na tarde do dia 06 de janeiro 
será realizada reunião para avaliar o diagnóstico realizado sobre as solicitações 
apresentadas; 

 Em resposta ao questionamento apresentado pelo Subchefe Adjunto Executivo da SAM 
acerca da implementação/incremento, pelo Estado do Amazonas, de tratamento 
precoce para a Covid-19, o representante do MS informou que o estado não tem 
adotado, a contento, essa estratégia. Salientou, ainda, que essa questão foi tratada pela 
equipe técnica que esteve em Manaus no dia 04 de janeiro.  

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O representante do MRE informou que, até o momento, foram registrados 172 
brasileiros que estão no Reino Unido e que têm dificuldade de retornar ao Brasil. As 
razões são diversas, tais como o alto custo do exame RT-PCR no Reino Único – custam 
até £200,00 – e a suspensão dos voos; 
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 Salientou, ainda, que muitos brasileiros buscam o consulado para relatar a falta de 
recursos para realização do exame, o alto custo dos exames e a demora para entrega 
dos resultados (em diversos casos os resultados são entregues apenas após 72 horas, 
prazo que inviabiliza o retorno dos brasileiros); 

 Em resposta ao questionamento apresentado pelo Subchefe Adjunto Executivo da SAM, 
acerca do custo dos testes RT-PCR na União Europeia, o representante do MRE informou 
que, em média, esses custam aproximadamente €100,00.   

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 O representante do MME solicitou apoio para autorização da entrada no país de dois 
técnicos, um de nacionalidade grega e outro do Reino Unido, para prestação de serviços 
na usina nuclear de Angra dos Reis/RJ. Segundo o MME esses técnicos prestarão 
serviços que podem ser enquadrados na exceção prevista no art. 7º da Portaria 
Interministerial n.º 648/2020. As informações desses dois técnicos – nomes, números 
de passaporte, data de chegada ao Brasil etc. – foram encaminhados, em 05 de janeiro, 
ao CCOP. 

 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 O representante do MJSP destacou que são três os apontamentos: 
i. O MJSP inserirá no SIDORF, no dia 06 de janeiro, solicitação de alteração da MP 

n.º 1005, que autoriza o pagamento de diárias a servidores públicos e militares 
integrantes dos órgãos de segurança pública estaduais e distritais que integrem 
as barreiras sanitárias em terras indígenas; 

ii. Acerca do plano para atendimento à ADPF 709, o MJSP recebeu as respostas 
solicitadas aos ministérios. O MJSP espera entregar ao STF, até 08 de janeiro, a 
nova versão do plano; 

iii. Foi realizada, no dia 05 de janeiro, reunião para tratar da portaria de fronteiras. 
O MJSP acredita que será elaborada uma nova portaria para tratar desse tema. 

  
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 O representante do MC destacou que o ministério proporá que os recursos repassados 
em 2020 ao Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, a exemplo do Fundo Nacional 
de Saúde - FNS, também possam ser executados em 2021 (essa excepcionalidade pode 
ser aprovada pelo TCU). Os estados beneficiários ainda não liquidaram e pagaram todos 
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os recursos repassados em 2020, motivo pelo qual a excepcionalização solicitada ao TCU 
é relevante. Esses recursos são importantes para o enfretamento à Covid-19. 

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Ausente. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 O representante da SEGOV informou que a pasta continuará acompanhando a situação 
da pandemia no Estado do Amazonas; 

 Destacou, acerca da Lei Aldir Blanc, que a MP 1019/2020 prorrogou o prazo para a 
concessão do auxílio setor cultural. No entanto, a Frente Nacional de Prefeitos registrou 
alguns pontos que necessitarão de acompanhamento pela SEGOV. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Ausente. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O representante da SAM indagou ao MJSP qual é a situação atual, após a não 
homologação pelo STF, do Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para 
Povos Indígenas; 
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 O Subchefe Adjunto Executivo da SAM perguntou se algum dos presentes gostaria de 
fazer alguma complementação. Em seguida, encerrou a 133ª Reunião do Comitê de 
Crise, às 10h20m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 
Ministério da Saúde (MS) 

 Analisar o pedido trazidos pela SEGOV da necessidade do Estado do Amazonas em 
receber bombas de infusão para o funcionamento dos respiradores. 
 

 Informar as medidas que serão adotadas para o incremento, no Estado do Amazonas, 
do tratamento precoce da Covid-19. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Apurar as informações fornecidas, no âmbito do CCOP, acerca da solicitação excepcional 
de ingresso no Brasil dos técnicos que trabalharão na usina nuclear de Angra dos Reis. 
Na sequência, a SAM/CC acionará o MJSP e PF para que esses avaliar a questão. 
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135ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 08/01/2021 
Horário: 10h12m às 10h25m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da SAM, Ronaldo Navarro, iniciou a 135ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 O representante do MS informou que entregaram mais 347 respiradores, sendo: 50 
(municípios do RJ), 48 (GO), 05 (municípios de RO), 03 (municípios de TO), 128 (AM), 20 
(AP), 83 (municípios do RS) e 10 (municípios do PR), totalizando 13.296 respiradores 
entregues. 

 Informou também que será expedido hoje 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina 
para o Estado do AM. Também está programada visita do Ministro Eduardo Pazuello na 
segunda-feira, 11.01.2021, ao Estado.   

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Informou a publicação do Decreto nº 10.595, de 7 de janeiro de 2021, que reabre, 
em favor do Ministério da Saúde, crédito extraordinário, no valor de R$ 
19.911.094.462,00, aberto pela Medida Provisória nº 1.015, de 17 de novembro 
de 2020. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2021/Decreto/D10595.htm.  
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O representante do MRE informou que, até o momento, foram registrados 215 
brasileiros que estão no Reino Unido e que têm dificuldade de retornar ao Brasil. Desses, 
pelo menos 200 com voos cancelados.  

 Informou que as Embaixadas do Brasil em Portugal e na Espanha está ajudando com os 
custos do exame RT-PCR. 
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 Em resposta ao questionamento apresentado pelo Subchefe Adjunto Executivo da SAM, 
na 134ª Reunião acerca do custo dos testes RT-PCR nos Estados Unidos da América, 
informou que a média de custo é de U$ 140,00 nas farmácias e que em alguns Estados 
o exame pode ser feito de forma gratuita quando o paciente declarar que está com 
sintomas. O mesmo ocorre no Canadá.  

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 O representante do MME informou que sobre os 02 técnicos estrangeiros que viriam 
para o Brasil para serviços em Angra dos Reis, o MJSP respondeu que o Decreto já 
contempla essa situação e que não poderiam fazer nada no momento por não se tratar 
de situação excepcional. 

 Tendo em vista a resposta do MJSP, por ora, a viagem dos 02 técnicos que viriam do 
Reino Unido para o Brasil foi cancelada. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
  

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Informou que acompanham pari passu a campanha de vacinação junto ao Ministério da 
Saúde. 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 

Anexo 135ª Reunião Comite de Crise 08.01.2021 - Memoria (2323217)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 469



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 O representante da SEGOV agradeceu o empenho do Ministério da Saúde com relação 
aos respiradores enviados ao Estado do Amazonas, e informou que apesar dos 
aumentos de casos de Covid-19 em outros Estados, a SEGOV não foi procurada para 
qualquer tipo de ajuda do Governo Federal. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Informou que a partir de 18.01.2021 abrirão a plataforma do Governa para que todos 
os Ministérios e Órgãos/Entidades possam registrar suas principais entregas visando a 
celebração de 800 dias de governo em 11.03.2021.  

 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da SAM, Ronaldo Navarro, encerrou a 135ª Reunião do 
Comitê de Crise, às 10h25m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 135ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise. 
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136ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 11/01/2021 
Horário: 10h00m às 10h19m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 136ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 O representante do MS informou que o Ministro Eduardo Pazuello está no Estado do 
Amazonas juntamente com o Secretário de Saúde daquele Estado visando analisar a 
situação de Saúde e assim o MS ajudar no que for necessário. 

 Informou sobre o encaminhamento sobre bombas de infusão para o Estado do AM que 
a princípio, entregarão 373 bombas de infusão para auxiliar o Estado além de outras 
iniciativas que o Ministro avaliará após sua visita ao Estado e que este representante 
informará a todos na próxima reunião. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O representante do MRE informou que a situação dos Brasileiros que tiveram os voos 
cancelados do Reino Unido para o Brasil não houve alteração até o momento. 

 Informou também que divido a uma tempestade de neve na cidade de Madrid, 
houveram vários voos cancelados para o Brasil e requereram à ANVISA, uma autorização 
para que os Brasileiros pudessem retornar utilizando os testes de RT-PCR com mais de 
72hrs, tendo em vista esses cancelamentos de voos. Aguardam resposta da ANVISA.   
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Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 O representante do MME informou que sobre os 02 técnicos estrangeiros que viriam 
para o Brasil para serviços de transferência de Elementos Combustíveis Nucleares 
Usados de Angra 2 para a UAS – Unidade de Armazenamento a Seco, requisitaram mais 
informações a Eletrobrás/Eletronuclear para melhor embasar o pedido de autorização 
de entrada no Brasil dos 02 especialistas estrangeiros. 

 Em paralelo, informou também que negocia com a Eletrobrás que essa visita técnica 
seja adiada para fevereiro a fim de termos maiores esclarecimentos acerca do pedido 
de autorização de entrada no País. 

 Agradeceu o apoio dispensado pela Secretaria-Executiva e pela Subchefia de Articulação 
e Monitoramento da Casa Civil.    

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que foi entregue na sexta-feira, 08.01.2021, a terceira edição do Plano de 
Contingência à Covid-19 para Povos Indígenas ao Supremo Tribunal Federal – STF, na 
ADPF nº 709. 

 Com relação à MP nº 1005 informou que essa semana retomarão as tratativas para 
apresentação de uma nova Medida Provisória para prorroga-la.  

  
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 
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 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 O representante da SEGOV informou que permanece o Ponto de Atenção no Estado do 
Amazonas. 

 Informou que a SEGOV dará ciência aos Estados sobre a Portaria nº 651 de 8 de janeiro 
de 2021, que dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de 
estrangeiros de qualquer nacionalidade, conforme recomendações da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

 Por fim, informou que deverão retomar as reuniões com os Comitês de Crise dos Estado 
ainda nesse mês de janeiro.  

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Informou que a partir de 18.01.2021 até 25.01.2021 enviarão a todos os Ministérios e 
Órgãos/Entidades uma circular para que registrem suas principais entregas visando a 
celebração de 800 dias de governo em 11.03.2021.  

 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O representante da Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República, 
Robson Crepaldi, informou sobre a publicação da Portaria nº 651 de 8 de janeiro de 2021 
que dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de 
estrangeiros de qualquer nacionalidade, conforme recomendações da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, encerrou a 136ª Reunião 
do Comitê de Crise, às 10h19m. 
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 Encaminhamentos 
 
 
 

 O MS informará este Comitê de Crise sobre as demandas e entregas ao Estado do 
Amazonas, tendo em vista a visita do Ministro Eduardo Pazuello ao Estado. 
 

 O MRE requereu ao MS/ANVISA que emitam uma autorização aos Brasileiros que se 
encontram na Cidade de Madrid na Espanha e que tiveram seus voos cancelados devido 
à tempestade de neve que acometeu a cidade no sentido de poderem utilizar os exames 
RT-PCR realizados com mais de 72hrs. 
 

 O MME está tratando com a Eletrobrás para que enviem maiores informações que 
possam embasar o pedido de autorização de entrada no Brasil de 02 técnicos 
especialistas para transferência de Elementos Combustíveis Nucleares Usados na Usina 
de Angra 2 para o UAS – Unidade de Armazenamento a Seco, que viriam do Reino Unido. 
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137ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 13/01/2021 
Horário: 10h03m às 10h23m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 137ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 O representante do MS informou que enviaram ao Estado do Amazonas em janeiro de 
2021: 
a) 125,1 mil máscaras N95; 
b) 247,8 máscaras cirúrgicas; 
c) 200 mil luvas, intermediando o empréstimo dessas luvas com o Estado da Bahia; 
d) 180 monitores; 
e) 373 bombas de infusão; 
f) 178 ventiladores; 
g) 335 mil cápsulas de Oseltamivir; 
h) 120 mil comprimidos de Hidroxicloroquina. 

 Informou que o Governo federal atua de forma articulada e integrada. O Ministério da 
Defesa através do Comando de Operações Conjuntas, está apoiando SES/AM, com o 
transporte de mais de 1.000 cilindros de oxigênio de Belém e de Guarulhos para 
Manaus. 

 Informou também que o Ministério da Defesa deslocará o Navio Bahia para Manaus e 
disponibilizará mais 54 leitos Covid-19. 

 Como novas ações, informou a previsão de abertura do Hospital Universitário do 
Amazonas com 150 leitos UTI com a contratação de 650 a 700 profissionais de saúde. 
Instrumento – TED de Ressarcimento que estará alicerçado pelo Acordo de Cooperação 
– MS/EBSERH. Leitos clínicos estão em tratativa. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que a Força Aérea Brasileira – FAB, fez o transporte de 24,5 toneladas de 
cilindros de oxigênio ao Estado do Amazonas. A aeronave C-130 Hércules, operada pelo 
Primeiro esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT), cumpriu nos dias 8 e 
10 de janeiro, missão de Transporte Aéreo Logístico em apoio à Operação Covid-19. Na 
sexta-feira (8), o avião decolou de Belém e no domingo (10) pousando em Manaus. Os 
equipamentos serão utilizados em hospitais de Manaus, no atendimento de pacientes 
da Covid-19. 

 Hoje à tarde terão reunião de coordenação com o MS para o uso da aeronave KC-390 
para transporte das vacinas e em relação a logística para o Plano Nacional de Imunização 
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– PNI, ajudando também na Escolta e Segurança para que a vacina chegue nos lugares 
mais críticos.  

 A SECOM requereu que o Ministério da Defesa encaminhe o material da entrega dos 
cilindros de oxigênio ao Estado do Amazonas e também que encaminhem todo o 
material da aeronave KC-390 quando for utilizado na entrega das vacinas para darem 
ampla publicidade. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O representante do MRE informou que o Consulado do Brasil no Reino Unido montou 
uma planilha com cada caso individual. 190 Brasileiros tiveram seus voos cancelados e 
destes, 13 estão em situação de desvalidos. O Consulado tem ajudado esses Brasileiros 
financeiramente, juntamente com ONGs e Igrejas comandadas por Brasileiros que 
residem no Reino Unido. 

 Também informou que já realizaram 2.100 atendimentos às consultas no Reino Unido e 
continuam prestando todos os serviços nesse sentido, sempre ajudando os Brasileiros. 

 Sobre a África do Sul, informou que podem ocorrer cancelamentos de voos naquele País, 
porém o MRE não acredita que teremos mais problemas por não existirem muitos voos 
e a maioria dos Brasileiros que lá estão são residentes. 

 A SAM requereu para que o MRE faça um levantamento de como estão as Portarias 
estrangerias em relação ao Reino Unido e informe ao CCOp para que possamos ter essas 
informações para a próxima Portaria de Fronteiras.  
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente.    
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que ontem, 12.01.2021, submeteu um oficio à SAM no sentido de 
esclarecermos a questão da entrada excepcional de estrangeiros no Brasil. O MJSP tem 
recebido vários pedidos nesse sentido e temos que esclarecer essa questão na Portaria 
para que não ocorra divergências. Pediu urgência da SAM para analisar essa questão.  

  
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Solicitou ao Ministério da Saúde que encaminhem as entregas ao Estado do Amazonas 
para dar ampla publicidade a ação do Ministério. 

 A SAM requereu que a SECOM encaminhe essa matéria ao CCOp. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 O representante da SEGOV informou que as reuniões com os Comitês de Crise dos 
Estados serão retomadas dia 19.01.2021. Na 1ª Rodada de Reuniões de 2021, duas 
palestras: 
a) 1ª Palestra: Transformação Digital com o Ministério da Economia e a Secretaria de 

Governo Digital; 
b) 2ª Palestra: CAUC – Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais com o 

Ministério da Economia, Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação Geral de 
Análise, Informações e Execução de Transferências Intergovernamentais. 

 Região Sul – Paraná 
a) Reunião presencial com o Estado do Paraná em 12.01.2021. Pauta: Teste de 

detecção da presença do vírus SARS-CoV-2, não invasivo, com uso de inteligência 
artificial e de resultado ultrarrápido (20 segundos), desenvolvido por Israel. A 
TECPAR submeterá o pedido de registro do produto à ANVISA. De acordo com o 
Estado, o teste proporcionará a possibilidade de abertura de grandes eventos, 
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abertura de aeroportos (sem passar por quarentena), escolas, fronteiras marítimas, 
com um custo inferior (R$ 6.80) ao dos testes tradicionais já existentes no mercado. 

 O Deputado Estadual Péricles (Estado do Amazonas) requereu à SEAF pedido de 
articulação para validação junto ao Ministério da Saúde de protocolo de tratamento 
precoce a ser aplicado em Manaus. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Informou que a partir de 18.01.2021 até 25.01.2021 enviarão a todos os Ministérios e 
Órgãos/Entidades uma circular para que registrem suas principais entregas visando a 
celebração de 800 dias de governo em 11.03.2021. Contam com a ajuda da SECOM.  

 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, encerrou a 137ª Reunião do Comitê 
de Crise, às 10h23m. 
 
 

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM requereu para que o MRE faça um levantamento de como estão as Portarias 
estrangerias em relação ao Reino Unido e informe ao CCOp para que possamos ter essas 
informações para a próxima Portaria de Fronteiras em relação ao Reino Unido. 
 

 A SECOM solicitou ao Ministério da Saúde que encaminhem as entregas ao Estado do 
Amazonas para dar ampla publicidade a ação do Ministério. 

 

 A SECOM solicitou ao Ministério da Defesa que encaminhem o material da entrega dos 
cilindros de oxigênio ao Estado do Amazonas e também quando forem entregar as 
vacinas utilizando a aeronave KC-390 para dar ampla publicidade a ação do Ministério. 
 

 A SAM requereu que a SECOM encaminhe essas matérias ao CCOp quando forem 
realizadas. 
 

 O MJSP submeteu um oficio à SAM no sentido de esclarecermos a questão da entrada 
excepcional de estrangeiros no Brasil. O MJSP tem recebido vários pedidos nesse sentido e 
temos que esclarecer essa questão na Portaria para que não ocorra divergências. Pediu 
urgência da SAM para analisar essa questão. 
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138ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 15/01/2021 
Horário: 10h00m às 10h20m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor da Subchefia Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e 
Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, Bruno Cabral, iniciou a 138ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 O representante do MS informou que foram removidos 9 pacientes de Manaus para 
Teresina no Piauí. 

 Na data de hoje, 15.01.2021, está previsto voo cargueiro da FAB saindo de Brasília para 
Manaus para transporte de oxigênio, espera-se um número de 200 cilindros 
aproximadamente. 

 O MS trabalha em várias frentes para atuação logística de transporte de oxigênio com 
FAB, OPAS, Companhias Aéreas e com os operadores logísticos. 

 Foram enviados mais de 40,5 mil medicamentos para Intubação Orotraqueal (IOT). 

 Foram enviados, 1269 unidades de imunoglobulina, além do quantitativo de rotina. 

 Será expedido comunicado a Rede de Farmácia Popular no Estado do Amazonas para 
que não haja risco de indisponibilidade do rol de medicamentos do programa. 

 Por fim, informou que foi antecipado repasse de mais R$ 2.5 milhões para a Assistência 
Farmacêutica. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 
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 O representante do MRE informou alguns países que possuem restrições de voos do 
Reino Unido e da África do Sul, tais como: Alemanha, Angola, Argentina, Chile, Colômbia, 
Espanha, França, Holanda, Panamá, Suíça e Turquia. 

 Informou que o Reino Unido também impôs restrições a voos do Brasil. 

 Por fim, informou que a Embaixada do Brasil no Reino Unido continua ajudando os 
Brasileiros considerados desvalidos que continuam por aquele país.    
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informou que os 2 técnicos estrangeiros já se encontram em Angra dos Reis e seguem o 
protocolo de quarentena para começarem a trabalhar. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)  

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 O representante da SEGOV informou que as reuniões com os Comitês de Crise dos 
Estados serão retomadas dia 25.01.2021 e não mais dia 18.01.2021 como antes 
informado. Sendo assim, as datas previstas são: 25.01.2021, Região Sudeste e Centro-
Oeste; dia 28.01.2021, Região Nordeste, dia 01.02.2021, Região Norte e dia 02.02.2021, 
Região Sul.   

 Ponto de atenção: Estado do Amazonas. A SEGOV entrou em contato com os 
governadores e prefeitos das capitais para verificar o apoio de remanejamento de 
pacientes do Amazonas para essas outras localidades. A maior parte disponibilizou 
vagas prontamente. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor da Subchefia Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e 
Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, Bruno Cabral, encerrou a 138ª 
Reunião do Comitê de Crise, às 10h20m. 
 
 

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 138ª Reunião do Comitê de Crise. 
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1ª Reunião Extraordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 16/01/2021 
Horário: 10h30m às 12h00m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

 O Secretário-Executivo Adjunto da Casa Civil da Presidência da República, Thiago 
Meirelles, iniciou a 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Crise agradecendo a todos 
pela presença. Em seguida repassou a palavra ao Subchefe da Subchefia de Articulação 
e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, Heitor Abreu.  

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Heitor Abreu, explicou os motivos da convocação para a 1ª Reunião 
Extraordinária deste Comitê de Crise, informando sua Pauta conforme segue:  
a) Resposta do Governo federal à Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental - ADPF nº 756 no Supremo Tribunal Federal – STF; 
b) Situação no Estado do Amazonas e; 
c) Vacinas contra Covid-19.    

 Feita a leitura da ADPF nº 756, mencionou que o prazo de 48 horas para apresentar 
defesa venceria dia 17.01.2021 (domingo) às 19h00m.  

 Pediu que todos os Ministérios e Órgãos/Entidades repassem as informações 
tempestivamente a este Comitê de Crise e ao CCOp para que possamos atuar da forma 
mais rápida possível. Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações sobre o 1º tema da Pauta desta Reunião. 

 
Pauta: Resposta do Governo federal à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
- ADPF nº 756 no Supremo Tribunal Federal – STF 
 
Ministério da Saúde (MS)  

 O Diretor de Programa do Ministério da Saúde, Marcelo Pires, informou que o MS está 
elaborando um Plano de Contingência para o Estado de Manaus desde uma diligência 
do Chefe da SAES ao Estado do Amazonas. Relatou, entre outras informações, que 
tiveram reuniões com o Prefeito de Manaus e o Governador do Amazonas. Ativação do 
CICC. Ações emergenciais, ações de comunicação, visita à UBS que não estava ativada. 
Falta de atendimento precoce. Atividades especializadas. Ebserh. Contratação de 
pessoal da saúde. Remoção de pacientes para Hospitais Federais de outros Estados que 
ofereceram leitos aos pacientes de Manaus. Visitas a enfermarias de Campanha, 
instalações da White Martins. A SESAI visitou os Índios na vizinhança.  

 Informou que o General Ridauto assumirá a Coordenação do Plano de Contingência no 
Estado do Amazonas. 

 
Ministério das Comunicações - Secretaria Especial de Comunicação Social (MCom/SECOM) 
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 O Secretário de Comunicação Institucional da Secretaria Especial de Comunicação Social 
do Ministério das Comunicações, Felipe Pedri, informou que devemos nos concentrar 
no que foi realizado e enviado ao Estado do Amazonas nas últimas 48 horas, para fins 
de informações à População do Estado e de todo o País. Que um Relatório do Plano de 
Contingência deve ajudar em muito nesta comunicação. 

 A SAM requereu que seja enfatizado na comunicação, as dificuldades de transportes na 
região amazônica e seu desafio logístico, bem como o consumo exponencial de 
demandas por oxigênio no Estado nos últimos dias.  

 Também requereu que fosse enfatizado o esforço da Força Aérea Brasileira – FAB na 
ajuda da logística complicada do Estado do Amazonas. 

 O representante do Ministério da Defesa, Arnaldo Augusto, informou que a FAB 
disponibilizou mais duas aeronaves para o transporte de oxigênio líquido ao Estado. 
Reforçou que a comunicação do Governo federal tem que ser proativa. 

 A SAM ponderou também que o Ministério de Infraestrutura tem colaborado com a 
logística com a ajuda de Balsas de Belém/PA até Manaus/AM. 

 Por fim, a Secretária Especial da Secretaria Especial de Assuntos Federativos – 
SEAF/SEGOV, Deborah Arôxa, informou que na data de 15.01.2021 disponibilizou no site  
(https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-br/portalfederativo/articulacao-
federativa/boletim-segov-municipal/9o-edicao-em-15-01-2021) o Boletim dos Estados 
com todos os repasses do Governo federal, especialmente para o Amazonas.  

 
Pauta: Situação no Estado do Amazonas 
  
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Heitor Abreu requereu a: 
a) A ABIN que monitorasse e informasse este Comitê sobre a demanda por oxigênio 

no Estado do Amazonas, assim também como em todos os Estados da Região Norte; 
b) A ABIN e ao MS para verificarem a capacidade de produção de oxigênio com as 

empresas White Martins e outras. 
 
Ministério da Saúde (MS)  

 O Diretor de Programa do Ministério da Saúde, Marcelo Pires, informou que as doações 
de oxigênio por empresas privadas devem chegar em breve a Manaus por meio 
terrestre. 

 Informou também que estabeleceram um HUB para informações para doações no 
Ministério da Saúde, que será através da DELOG/MS, ficando como responsável, o 
Coronel Marcelo Blanco. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que a FAB conta atualmente com as aeronaves: 
a) 2 KC-390; 
b) 2 C-130 (Hércules); 
c) 2 C-99 e; 
d) 2 c-105 (Amazonas). 

 Informou que o Governo dos Estados Unidos da América ofereceu um avião de ajuda 
que pode vir com oxigênio para atender o Estado do Amazonas. 

 A SAM requereu ao MS, MD e ao MRE, maiores informações sobre o assunto, como por 
exemplo: se ofereceram a aeronave com ou sem a carga de oxigênio, quanto tempo 
estaria disponível no Estado, entre outras informações relevantes. 
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 Também ponderou que é de suma importância sabermos as limitações das aeronaves 
da FAB e suas necessárias manutenções.  

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 A Secretária Especial da Secretaria Especial de Assuntos Federativos – SEAF/SEGOV, 
Deborah Arôxa, perguntou ao Ministério da Saúde se a demanda de oxigênio no 
Amazonas está “no pico”, aumentando ou regredindo. Isso afeta a quantidade 
necessária. 
 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Heitor Abreu requereu a: 
a) À SEGOV que consulte os Estados da Região Norte para saber a necessidade de 

oxigênio nos próximos sete, quatorze e vinte e um dias; 
b) Ao MS como está a necessidade de fármacos e anestésicos para intubação, se há 

carência de respiradores, e outras informações relevantes; 
c) À SAECO/SAM atuar para identificar como estão os estoques de fármacos de 

intubação; 
d) À SAM deslocará um representante para ficar à disposição no MS para ajudar na 

comunicação e produção de documentos, revezando entre períodos da manhã e da 
tarde, conforme pedido do representante do MS nesta reunião.    

 
Pauta: Vacinas 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Heitor Abreu informou que trabalhamos hoje com: 
a) 2 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca que se encontra em Mumbai, 

na Índia e; 
b) 6 milhões de doses da vacina da Sinovac/Coronavac que se encontram em poder do 

Instituto Butantan aqui no Brasil. 

 Sobre a vacina de Oxford/AstraZeneca informou que o avião que iria buscar essas 2 
milhões de doses encontra-se na Cidade de Recife/PE e sem data para decolar para 
Mumbai na Índia tendo em vista que a Campanha de Vacinação naquele País inicia-se 
hoje, 16.01.2021. Assim que chegarem essas 2 milhões de doses, irão direto para a 
Fiocruz que em 17 horas se responsabiliza para liberar ao MS para que proceda a 
distribuição em território nacional. 

 Informou ainda que neste domingo, 17.01.2021, a Diretoria Colegiada da Anvisa vota a 
autorização do uso emergencial das duas vacinas acima citadas. 

 Sendo assim, o MS trabalha com 3 cenários, a saber: 
a) Aprovação das duas vacinas (8 milhões de doses); 
b) Aprovação de apenas uma das vacinas (2 milhões de doses ou 6 milhões de doses) 

e; 
c) Não aprovação das vacinas. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O Embaixador do Ministério das Relações Exteriores, Fabio Marzano, multiplicou as 
instâncias de contato com a Índia, tanto aqui quanto lá.  Inclusive o Ministro Ernesto 
Araújo ligou para o Chanceler Indiano relatando a necessidade do Brasil em ter essas 
vacinas. Porém, não ficou decidido ainda, uma data certa. 
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Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que a responsabilidade federal acaba no depósito das vacinas aos Estados, 
inclusive com escolta federal. Existe responsabilidade dos Estados a partir desse 
momento. Não sabemos se seguirão as prioridades do PNI (Indígenas, Agentes de saúde 
e Idosos em ILPI’s). A distribuição dos lotes seguirá proporção populacional.  

 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

 O Secretário-Executivo Adjunto da Casa Civil da Presidência da República, Thiago 
Meirelles, agradeceu a todos pela presença, informou que amanhã faremos outra 
Reunião Extraordinária. A SE encaminhará e-mail a todos informando o horário. 

 Em seguida, encerrou a 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Crise às 12h45m. 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SE/CC encaminhará e-mail a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades com o horário 
da 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Crise amanhã, 17.01.2021. 
 

 A ABIN e ao MS informarem a demanda de oxigênio no estado do Amazonas e a 
capacidade de produção de oxigênio com as empresas White Martins e outras; 
 

 O MS, a ABIN e a SAM levantarão as demandas por fármacos e anestésicos de intubação. 
 

 A SAM requereu a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades que repassem as 
informações até amanhã as 15h00m a este Comitê de Crise e ao CCOp para que 
possamos atuar de forma mais rápida possível na resposta à ADPF nº 756/STF. 
 

 A SAM requereu ao MS, MD e ao MRE, maiores informações sobre o oferecimento do 
Governo dos Estados Unidos da América de um avião de ajuda ao Estado do Amazonas 
se ofereceram a aeronave com ou sem a carga de oxigênio, quanto tempo estaria 
disponível no Estado, entre outras informações relevantes. 
 

 A SAM requereu à SEGOV que consulte os Estados da Região Norte para saber a 
necessidade de oxigênio nos próximos sete, quatorze e vinte e um dias. 
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2ª Reunião Extraordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 17/01/2021 
Horário: 16h30m às 17h15m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

 O Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República, Sergio José Pereira, 
iniciou a 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Crise agradecendo a todos pela 
presença. Em seguida repassou a palavra ao Subchefe da Subchefia de Articulação e 
Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, Heitor Abreu.  

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Heitor Abreu, repassou o motivo da Reunião Extraordinária, quais sejam: 
a) Resposta do Governo federal à Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental - ADPF nº 756 no Supremo Tribunal Federal – STF; 
b) Situação no Estado do Amazonas e; 
c) Vacinas contra Covid-19.    

 
Pauta: Resposta do Governo federal à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
- ADPF nº 756 no Supremo Tribunal Federal – STF e a Situação no Estado do Amazonas 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Heitor Abreu, informou que a preparação da resposta à ADPF nº 756/STF 
está avançada. O MS encaminhou um Plano de aproximadamente 200 páginas, a SEGOV 
enviou o material sobre os Estados da Região Norte, exceto AM e PA que até a presente 
data, não encaminharam suas demandas. O Minfra também enviou material. 

 Situação do suprimento de oxigênio em Manaus: relatados os meios aéreos disponíveis 
e as entregas ocorridas entre ontem (16.01.2021) e hoje (17.01.2021).  

 Solicitado ao Ministério da Defesa que inicie planejamento para eventualmente atuar 
no transporte para cidades do interior do Amazonas. Temos 2 aeronaves C-130 e 2 
aeronaves KC-390.  

 Reforçou a necessidade de levantamento da situação de fármacos para intubação, 
especialmente na Região Norte. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 O Comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa 
– EMCFA/MD, Walter Marinho, relatou que têm um C-105, um C-130 e um KC-390 que 
levam cilindros de oxigênio doados a Manaus. Recolhem os cilindros vazios e trazem 
para Brasília para serem reabastecidos. Esse fluxo ficou estabelecido depois da 1ª 
Reunião Extraordinária realizada ontem (16.01.2021). 

 A SAM ponderou se o uso das aeronaves para abastecer oxigênio poderia afetar a 
entrega das vacinas. 
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 O MD respondeu que não afetaria a logística das entregas das vacinas. 
 
Ministério da Saúde (MS)  

 O Diretor de Programa do Ministério da Saúde, Marcelo Pires, informou que o MS está 
tentando estabelecer uma ponte aérea entre Manaus e Imperatriz para reabastecer os 
cilindros de oxigênio. 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 A Secretaria-Executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 
Tatiana Alvarenga, pediu atenção ao público mais vulnerável, principalmente com: 
a) População em Situação de Rua; 
b) Prematuros; 
c) Idosos em ILPI’s e; 
d) Pessoas com Deficiência. 

 Informou também que têm recebido pedidos de segurança alimentar e para isso, estão 
em contato com restaurantes populares com operações restritas e acionando Igrejas 
para que possam colaborar nesse abastecimento à população de Manaus.  

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O Embaixador do Ministério das Relações Exteriores, Fabio Marzano, informou que o 
Governo de Israel também se propôs a ajudar no que for necessário com relação a 
Manaus. 

 
 
Pauta: Vacinas 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Heitor Abreu informou que a Anvisa acabou de aprovar para uso 
emergencial, as Vacinas de Oxford/AstraZeneca e da Coronavac. Sendo assim, pediu que 
o Ministério da Saúde relate como será a vacinação da população brasileira, uma vez 
que a Diretoria Colegiada da Anvisa acaba de aprovar o uso emergencial das Vacinas 
Oxford/AstraZeneca e Coronavac. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 O Diretor de Programa do Ministério da Saúde, Marcelo Pires Informou que às 7h00m 
do dia 18.01.2021 farão o transporte aéreo para todos os Estados por meio aéreo. Serão 
vacinas suficientes para 3 milhões de pessoas, menos 5% de perda de doses. São 6 
milhões de doses da Coronavac que precisam de 2 doses para surtir o efeito esperado, 
por isso, o número de 3 milhões de pessoas que serão vacinadas, lembrando sempre da 
perda de 5% das vacinas. 

 A prioridade será seguida do Plano de Vacinação, qual seja: Indígenas, Profissionais de 
Saúde e Idosos em ILPI’s.   

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O Embaixador do Ministério das Relações Exteriores, Fabio Marzano, informou que o 
IFA da China não teve avanço.  

 Sobre a situação na Índia, amanhã (18.01.2021), as autoridades se reúnem para definir 
o calendário de exportação das vacinas. Devemos aguardar o posicionamento deles para 
o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro eventualmente telefonar para o 
Primeiro-Ministro Indiano Narendra Modi. 
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Ministério das Comunicações - Secretaria Especial de Comunicação Social (MCom/SECOM) 

 O Secretário de Comunicação Institucional da Secretaria Especial de Comunicação Social 
do Ministério das Comunicações, Felipe Pedri, pediu para que o Ministério da Saúde 
repasse a informações da quantidade de doses que serão destinadas para cada Estado 
para que o Governo federal dê ampla publicidade. 

 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

 O Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República, Sergio José Pereira, 
agradeceu a todos pela presença e encerrou a 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de 
Crise às 17h15m. 

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O SECOM pediu para que o MS repasse as informações da quantidade de doses que 
serão destinadas para cada Estado para que o Governo federal dê ampla publicidade. 
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139ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 18/01/2021 
Horário: 10h05m às 10h2920m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 139ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 O representante do MS informou que enviaram ao Estado do Amazonas: 
a) 7 usinas de oxigênio de 17.472 litros de O₂/dia; 
b) 196.725 litros de O₂ gasoso e líquido, sendo 99.615 litros gasosos e 97.710 litros 

líquidos; 

 Informou a publicação da Portaria nº 69 de 14 de janeiro de 2021, que institui a 
obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas contra a Covid-19 nos sistemas de 
informação do Ministério da Saúde. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-
gm/ms-n-69-de-14-de-janeiro-de-2021-299306102.  

 Lançado o aplicativo TrateGov – ferramenta baseada em estudo científico que fará 
diagnóstico rápido da Covid-19 por meio de um sistema de pontos que obedece 
rigorosos critérios médicos. Manaus será a primeira cidade do Brasil a testar o sistema. 

 Solicitado pelo estado do AM, “3.976 unidades de kits calamidade”, por meio do Ofício 
da Secretaria de Saúde do Amazonas nº 263/2021-GAB/CEMA em 14 de janeiro de 2021. 

 Remoção de Pacientes: 
a) Dia 15.01.2021 – Manhã. Às 07h55m ocorreu o deslocamento de Manaus de 9 

pacientes e 5 profissionais de saúde, com previsão de chegada em Teresina às 
12h00m, com parada em Belém/PA; 

b) Dia 15.01.2021 – Tarde. Preparação de nova remoção de 12 pacientes e 7 
profissionais de saúde com destino a São Luís/MA; 

c) Dia 16.01.2021. Remoção de 11 pacientes, 2 médicos e 4 enfermeiros com destino 
a São Luís/MA e remoção de 18 pacientes e 6 profissionais da equipe médica com 
destino a Brasília/DF; 

d) Dia 17.01.2021. Remoção de 15 pacientes e 6 profissionais da equipe médica com 
destino a João Pessoa/PB e remoção de 12 pacientes e 6 profissionais da equipe 
médica com destino a Natal/RN. 

 Informação sobre os Estados que disponibilizaram leitos para apoio dos pacientes 
provenientes de Manaus/AM: RS (100), GO (100), PR (30), ES (30), BA (30), SC (25), AL 
(30), PA (40) e RN (5), totalizando até 17.01.2021, 390 leitos disponibilizados. 
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 Leitos EBSERH colocados à disposição pelos Estados: MA (40), RN (10), DF (20), PI (30), 
PB (15), GO (20), CE (4) e PE (10), totalizando até 17.01.2021, 149 leitos disponibilizados. 

 Por fim, requereu um prazo maior para encaminhar o relatório ao CCOp devido a alta 
demanda do Ministério nesse momento. 

 A SAM requereu ao MS um cronograma de entregas realizadas ao Estado do Amazonas 
devido à decisão do STF na ADPF 756 que obriga a União, no prazo de a cada 48 horas 
atualizarem as entregas no Estado, para consolidação e protocolo no STF. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O representante do MRE informou que alguns países como França, Holanda e Espanha 
podem seguir a mesma decisão do Reino Unido suspendendo voos de/para o Brasil por 
conta da nova Cepa do Amazonas. 

 Informou que a Embaixada do Brasil no Reino Unido continua monitorando e ajudando 
os Brasileiros considerados desvalidos que continuam por aquele país, sem condições 
de retornarem ao Brasil. 

 A SAM requereu que o MRE, através de suas Embaixadas articulem com os governos 
estrangeiros a manutenção da conectividade de voos para o Brasil, principalmente por 
conta das viagens de carga, tão importantes nesse momento de campanha de 
vacinação. 

 A SAM requereu ao MS, que informe sobre a Cepa do Amazonas para mitigarmos os 
impactos negativos dessa informação no Mundo.     
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 O representante da AGU informou que a Força Tarefa da Advocacia-Geral da União – 
AGU, trabalham com mais de 100 ações judiciais contrárias ao ENEM e estão obtendo 
êxito em todas as ações pela manutenção do Exame Nacional que terá início no próximo 
final de semana, exceto no Estado do Amazonas que foi adiado para fevereiro.  

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 O representante do MME informou que encaminharão ao CCOp, 3 demandas de órgãos 
ligados ao Ministério requerendo prioridade de vacinação. 

 A SAM informou que assim que receber os pedidos do MME, encaminhará ao Ministério 
da Saúde, órgão responsável pelo Plano Nacional de Imunização. 

Anexo 139ª Reunião Comite de Crise 18.01.2021 - Memoria (2347095)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 490



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 Informou por fim, que a Petrobrás está ajudando com relação a doações de oxigênio ao 
estado do Amazonas. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
  

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Requereu que todos os Ministérios e Órgãos/Entidades acompanhem o canal: 
SECOMVC. Publicaram todas as informações das entregas do Governo federal ao Estado 
do Amazonas.  

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Requereu ao MS que encaminhem um Ofício para que possam ajudar com o lançamento 
do aplicativo TrateGov. 

 O MS informou que entrarão em contato com a ANATEL para enviar o quanto 
necessário. 

 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
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Secretaria de Governo (SEGOV) 

 A representante da SEGOV informou que que enviaram Ofícios aos Estados da Região 
Norte solicitando informações de: 
a) Capacidade de produção de oxigênio e consumo diário, e a projeção para 7, 14 e 21 

dias; 
b) Fármacos; 
c) Disponibilidade de leitos UTI Covid-19 e força de trabalho e; 
d) Informações sobre a curva de contaminação dos pacientes infectados. 

 Requereu à Secretaria de Saúde do Amazonas e/ou ao MS que informem a logística para 
entrega de oxigênio aos Municípios do interior do Estado, especificando as Cidades que 
receberão, os prazos para levarem até esses Municípios e a logística, se terá de usar 
barcos, aviões e outros modais. 

 O MS informou que verificará com seus responsáveis e repassará à SEGOV.  
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Informou que a partir de hoje, 18.01.2021 está disponível no site do Governa o ambiente 
para que todos os Ministérios e Órgãos/Entidades possam informar suas principais 
entregas até o dia 25.02.2021, visando os 800 dias de Governo, que será em 11.03.2021.  

 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Informou que no Sábado e Domingo foram realizadas 2 reuniões extraordinárias do 
Comitê de Crise para tratar das pautas: 
a) Resposta à ADPF nº 756 do Supremo Tribunal Federal, que venceu às 19h00m do 

dia 18.01.2021; 
b) Situação de Emergência no Estado do Amazonas; 
c) Vacinas. 

 Informou que participaram das Reuniões Extraordinárias somente os Ministérios 
responsáveis por essas pautas.  

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, encerrou a 139ª Reunião do Comitê 
de Crise, às 10h29m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 139ª Reunião Comite de Crise 18.01.2021 - Memoria (2347095)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 492



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 

 Encaminhamentos 
 

 A CC/SAM requereu que o MS encaminhe as informações das entregas ao Estado do 
Amazonas a cada 48 horas para que possamos consolidar essas informações e 
protocolar no STF, cumprindo a decisão do Ministro Ricardo Lewandowski na ADPF nº 
756. 
 

 A SAM requereu que o MRE, através de suas Embaixadas articulem com os governos 
estrangeiros a manutenção da conectividade de voos para o Brasil, principalmente por 
conta das viagens de carga, tão importantes nesse momento de campanha de 
vacinação. 
 

 A SAM requereu ao MS, que informe sobre a Cepa do Amazonas para mitigarmos os 
impactos negativos dessa informação no Mundo. 
 

 O MME encaminhará ao CCOp, 3 demandas de órgãos ligados ao Ministério requerendo 
prioridade de vacinação. 
 

 A ANATEL requereu ao MS que encaminhem um Ofício para que possam ajudar com o 
lançamento do aplicativo TrateGov. 
 

 A SEGOV requereu à Secretaria de Saúde do Amazonas e/ou ao MS que informem a 
logística para entrega de oxigênio aos Municípios do interior do Estado, especificando 
as Cidades que receberão, os prazos para levarem até esses Municípios e a logística, se 
terá de usar barcos, aviões e outros modais. 
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140ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 20/01/2021 
Horário: 10h08m às 10h29m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Bruno Cabral, iniciou a 140ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e 
repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 O representante do MS informou que enviaram ao Estado do Amazonas: 
a) Entrega de 282.320 doses de vacinas contra a Covid-19; 
b) 119 mil litros de O₂. 

 Transporte de 109 pacientes para outros Estados, sendo: 
a) Leitos SUS colocados à disposição pelos Estados: 12 (GO) e 2 (RN); 
b) Leitos EBSERH colocados à disposição pelos Estados: 23 (MA), 10 (RN), 18 (DF), 9 (PA), 
15 (PB) e 20 (GO). 

 401 leitos disponíveis pelos Estados para remoção de pacientes de Manaus. 

 Entrega de 16 respiradores pulmonares. 

 Foram entregues 240 cilindros de oxigênio ao interior do Estado, sendo: 80 em Coari, 40 
em Tefé, 80 em Tabatinga e 40 em Parintins. 

 O MS discute o aumento do excepcional e temporário do Piso da Atenção Primária do 
Estado, para que se possa fazer frente à situação; 

 Será adiantado o esperado trimestral para a Assistência Farmacêutica; 

 Tratam a Regulação de alta complexidade e remoção de pacientes que necessitem de 
cirurgia de alta complexidade, de forma a não comprometer a assistência e liberar leitos. 

 Todos os leitos de UTI do Estado estão destinados exclusivamente para a linha de 
cuidados da Covid-19. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que as Forças Armadas entregaram vacinas em 11 capitais do País, bem como 
a entrega de 10 mil doses de vacinas para Tabatinga para atendimento aos Indígenas. 

 Enalteceu o brilhante trabalho das Forças Armadas e parabenizou pelos 80 anos.    
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
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Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Ausente. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O representante do MRE informou que enviou relatório à Casa Civil da Presidência da 
República sobre os voos do Reino Unido e África do Sul. 

 Instruíram suas Embaixadas para manterem ligações diplomáticas com governos 
estrangeiros para manterem a conectividade dos voos de/para o Brasil.  

 Informou que a Embaixada do Brasil no Reino Unido continua monitorando e ajudando 
os Brasileiros considerados desvalidos que continuam por aquele país, sem condições 
de retornarem ao Brasil. 

 Por fim, informou que a Itália proibiu recentemente a entrada de passageiros que 
tiverem passado pelo Brasil. O MRE não identificou Brasileiros afetados por essa medida 
do governo Italiano, exceto 2 Brasileiros que a Embaixada do Brasil em Roma forneceu 
ajuda. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 O representante do MDR informou que a Defesa Civil permanece encaminhando alertas 
à população em parceria com o Google sobre Covid-19. 

 Sobre a Operação Carro Pipa informou que foi montado uma estratégia para evitar a 
contaminação e prevenção de desastres naturais, principalmente na Região Sudeste. 

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 O representante do MC informou que responderam ontem a demanda sobre Manaus 
para suporte a resposta do Governo federal ao STF. 

 Informou também que o TCU deve autorizar a excepcionalidade da LC nº 173 para que 
os Estado e Municípios possam utilizar os repasses para combate à Covid-19. 

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 
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 Ausente. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 A representante da SEGOV informou receberam as respostas dos Ofícios sobre a 
situação dos Estados da Região Norte em relação as demandas para combate à Covid-
19. Os Estados que encaminharam as respostas foram: AP, RO, RR, TO e AC. Os Estados: 
AM e PA não responderam até a presente data.   

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Bruno Cabral, encerrou a 140ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h29m. 
 

 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 140ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise. 
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141ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 22/01/2021 
Horário: 10h10m às 10h29m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 141ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 O representante do MS informou que enviaram ao Estado do Amazonas: 

 Entrega de 5 usinas de oxigênio (4.368 litros/dia) – doadas pelo Hospital Sírio-Libanês. 
Sendo assim, segue planilha abaixo: 
a) 16.01.2021 – 2 usinas de oxigênio; 
b) 17.01.2021 – 5 usinas de oxigênio – 10.920 litros/dia; 1 usina de oxigênio – 3.696 

litros/dia e 1 usina de oxigênio – 2.856 litros/dia; 
c) 18.01.2021 – 5 usinas de oxigênio – 21.840 litros/dia.  
d) Total: 14 usinas de oxigênio – 39.312 litros/dia. 

 Informou que a SES/AM relatou que o consumo diário de oxigênio é de 
aproximadamente 560.000 litros (80 mil mᵌ). 

 O MS lançou o Edital nº 1, de 18 de janeiro de 2021, para contratação de 108 médicos 
para atuar nas equipes de atenção primária no município de Manaus/AM. Os médicos 
selecionados iniciarão as atividades entre 29.01.2021 e 10.02.2021, conforme 
cronograma do Edital. A estimativa de custo desta ação é de R$ 1.329.393,60 para o ano 
de 2021. 

 Informou que foram removidos 200 pacientes de Manaus, sendo: 9 (Teresina/PI), 12 
(São Luís/MA), 11 (São Luís/MA), 15 (DF), 15 (João Pessoa/PB), 12 (Natal/RN), 14 
(Goiânia/GO), 18 (Goiânia/GO), 8 (Boa Vista/RR), 4 (Parintins/AM), 16 (São Luís/MA), 16 
(Natal/RN), 14 (Maceió/AL), 18 (Vitória/ES) e 18 (Vitória/ES). Destas remoções, houve 3 
mortes e 12 pacientes em alta. 

 Entregas de oxigênio: 
a) 12.01.2021 – 49.560 litros; 
b) 13.01.2021 – 10.640 litros; 
c) 14.01.2021 – 46.445 litros; 
d) 15.01.2021 – 140.850 litros; 
e) 16.01.2021 – 32.942 litros; 
f) 17.01.2021 – 173.474 litros; 
g) 18.01.2021 – 129.534 litros; 
h) 19.01.2021 – 61.880 litros; 
i) 20.01.2021 – 152.050 litros; 
j) 21.01.2021 – 34.510 litros 
k) Total: 831.885 litros de oxigênio entregues. 
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 Por fim, informou que há previsão de entrega de 12mᵌ de oxigênio programado para 
transporte na data de hoje. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relavantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 
Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Ausente. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O representante do MRE informou que a Embaixada do Brasil no Reino Unido continua 
monitorando e ajudando os Brasileiros considerados desvalidos que continuam por 
aquele país, sem condições de retornarem ao Brasil. Atualmente tratam de 108 casos, 
desse, 12 considerados desvalidos, 10 residentes e os demais com dificuldades 
financeiras para realizarem o exame RT-PCR. 

 Informou que a Holanda proibiu temporariamente a chegada de voos procedentes do 
Brasil, todos os demais países da América do Sul, além do Reino Unido, África do Sul, 
entre outros, devido ao avanço da variante do novo coronavírus. 

 Informou, por fim, que a Alemanha adotou medidas restritivas por conta de novas cepas 
(variantes) do novo coronavírus, exigindo a apresentação do exame negativo para SARS-
Cov-2 de até 48 horas antes da entrada no país. Relatou que não houve proibição da 
entrada de estrangeiros, mas sim algumas restrições. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Acompanham as medidas judiciais referentes aos pedidos de cancelamentos da prova 
do ENEM, e até aqui, têm obtido êxito nas ações no sentido de manter as provas para o 
Exame Nacional do Ensino Médio nos estados, exceto no Amazonas que foi adiado para 
fevereiro. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
  

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 
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 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 O representante do MC informou que Acórdão 73/2021-TCU-Plenário, do Relator Bruno 
Dantas, concedeu, nos termos do caput do art. 276 do Regimento Interno do TCU, 
medida cautelar com vistas a determinar ao Ministério da Economia e à Casa Civil da 
Presidência da República a extensão, antes do encerramento do presente exercício, da 
exceção prevista no item 9.1.4 do Acórdão 3.225/2020-TCU-Plenário às transferências 
regulares e automáticas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS realizadas com 
amparo nos critérios objetivos exigidos pelo § 10 do art. 195 da Constituição da 
República e legislação concernente, assim como as demais transferências obrigatórias 
da União decorrentes dos auxílios financeiros federais analisados no Acórdão 
4.074/2020-TCU-Plenário, cujos recursos sejam repassados no bojo do Regime 
Extraordinário Fiscal e Financeiro para enfrentamento da calamidade pública nacional, 
enquanto perdurarem as causas da pandemia e de seus efeitos sociais e econômicos 
diretos.   

 Com a decisão do Acórdão será possível a liberação do repasse de R$ 20.8 milhões 
através do SUAS para Manaus. 

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Questionou se a SAM está consolidando das ações sociais do Governo federal. 

 A SAM respondeu que sim, estão atualizando diariamente devido a ordem do STF na 
ADPF nº 756 no prazo de 48 horas. 

 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Ausente. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 
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 A representante da SEGOV informou que realizaram contato com a Secretaria de 
Segurança Pública do Amazonas sobre oxigênio e ficou acordado 65 mil mtsᵌ até 
fevereiro. 

 Hoje o monitoramento de oxigênio é realizado 4 vezes ao dia na capital e 2 vezes ao dia 
no interior do Estado. 

 Perguntou ao MS quais cidades receberam as Usinas de oxigênio. 

 O MS verificará e encaminhará a resposta à SEGOV. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Bruno Cabral, encerrou a 141ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h29m. 
 

 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SEGOV requereu ao MS que encaminhe a relação das cidades que receberam as Usinas 
de oxigênio.  
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142ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 25/01/2021 
Horário: 10h33m às 10h46m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República, Robson 
Crepaldi, justificou a ausência do Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de 
Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, Ronaldo 
Navarro. Iniciou a 142ª Reunião do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios 
e Órgãos/Entidades para suas considerações.  

 
Ministério da Saúde (MS)  

 O representante do MS atualizou o relatório de ações ao Estado do Amazonas: 

 No dia 22.01.2021: 
a) Acompanhamento e apoio à “Missão Norte” com as equipes de campo nos Estados: 

AC, AP. PA, RO, RR e TO; 
b) Regulação das gestantes e puérperas para leitos de UTI no Estado do Amazonas 

(Manaus); 
c) Reunião com HSL e OPAS para estratégia de Organização da Rede de Saúde a partir 

do Hospital Nilton Lins (principal ponto de triagem) assim que normalizar a questão 
do oxigênio no Estado do Amazonas. 

 Dia 23.01.2021: 
a) Visita técnica ao Hospital 28 de agosto para verificação de necessidade de 

ventiladores pulmonares e monitores paramétricos para a assistência dos pacientes 
que necessitam desse cuidado. Identificada necessidade de envio de equipamentos 
pelo Ministério da Saúde e contratação de profissionais médicos horizontais no 
atendimento dos pacientes para alta médica e triagem reversa; 

b) Apoio na estruturação da aeronave C-99 para transferência de pacientes junto ao 
patrimônio do Estado e Centro de Medicamentos e Materiais do Estado do 
Amazonas; 

c) Videoconferência para atualização das informações com as equipes de campo da 
“Missão Norte” que estavam nos Estados: AP, PA, RO e RR; 

d) Preparação das equipes para diagnóstico situacional dos Estados: AC e TO. 

 Dia 24.01.2021: 
a) Reunião com a OPAS para alinhamento da estratégia de padronização do manejo 

clínico dos pacientes pelas cooperativas do Estado do Amazonas; 
b) Reunião com diretores clínicos para planejamento da capacitação do dia 

25.01.2021; 
c) Reunião com a OPAS para orientar apoio ao Estado para distribuição das vacinas; 
d) Instalação de 3 usinas funcionando e previsão de mais uma usina para hoje, 

25.01.2021; 
e) Planejamento de transferência de 14 pacientes de Parintins, aguardando a decisão 

judicial.    
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 Número de profissionais para as ações no Estado do Amazonas, conforme tabela abaixo: 
 

Número de profissionais para as Ações no Estado do Amazonas - Data Atualização: 
22.01.2021 

Profissão 
Cadastrados no 

Brasil Conta 
Comigo 

Disponibilizados 
pelo Ministério da 

Saúde 

Contratos pelo 
Governo SES-AM 

Médico Intensivista 402 63 6 

Médico para atuação 
em Clínica Médica 

34.602 206 18 

Enfermeiro 98.124 562 96 

Técnico de 
Enfermagem 

53.807 1.212 122 

Fisioterapia 125.615 312 70 

Farmácia 105.327 263 24 

Psicólogo 64.494 1.192 50 

Assistente Social 22.923 1.070 20 

TOTAL 505.294 4.880 406 

 

 Informou que foram removidos 227 pacientes de Manaus, conforme tabela abaixo: 

 

 Está programado o envio de 70 respiradores ao Estado, sendo 40 de UTI e 30 de 
transporte. 

 Na data de hoje, 25.01.2021 o Estado inicia Lockdown. 

 Atualizações do Estado de Rondônia: 
a) O Ministério da Saúde esteve presente no Estado por meio de equipe da Força 

Nacional do SUS para diagnóstico, sendo concluído a necessidade de equipamento 
e Recursos Humanos, hoje (25.01.2021) começa a remoção dos primeiros pacientes 
do Estado, sendo 15 para Curitiba/PR, e amanhã 15 para Porto Alegre/RS. Será 
usada aeronave da FAB C-105. 

b) Também serão enviados 20 respiradores e 20 monitores multi parâmetro. 

Descritivo das Transferências de Pacientes - Data de Atualização: 23.01.2021 - Fonte: 
SEMS/AM 

Data MA RN DF PI PA PB GO AL ES RR PE TOTAL 

15.01.2021 12     9               21 

16.01.2021 11   15                 26 

17.01.2021   12       15 14         41 

18.01.2021             18     8   26 

19.01.2021 16       4             20 

20.01.2021   16           14       30 

21.01.2021                 
18 + 
18 

    36 

22.01.2021         17             17 

23.01.2021                     10 10 

TOTAL 39 28 15 9 21 15 32 14 36 8 10 227 
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c) Na data de hoje (25.01.2021) chegam 4 técnicos para apoiar na contratação de 
Recursos Humanos. O Ministério da Saúde fará chamamento do banco de dados da 
estratégia “Brasil Conta Comigo” para que o Estado possa contratar os profissionais. 

 Atualizações do Estado de Roraima:  
a) Está programado o envio de 100 respiradores sendo: 50 para o Estado e 50 para o 

município. 

 Atualizações do Estado do Pará: 
a) O Estado fez pedido de Recursos Humanos e medicamentos para intubação 

orotraqueal (IOT). O Ministério da Saúde está avaliando o pedido.     
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Informou que o repasses da Lei Aldir Blanc alcançaram R$ 1.350.341.169,61. As 
informações abaixo demonstram os valores de escoamento por Estados da Federação: 
 

UF VALOR DE ESCOAMENTO  

ACRE R$ 16.597.388,27 

ALAGOAS R$ 50.597.649,19 

AMAZONAS R$ 70.347.117,32 

AMAPÁ R$ 7.932.020,11 

BAHIA R$ 70.203.905,80 

CEARÁ R$ 61.732.324,28 

DISTRITO FEDERAL R$ 36.532.816,64 

ESPIRITO SANTO R$ 18.788.615,64 

GOIÁS R$ 22.701.155,90 

MARANHÃO R$ 57.744.848,66 

MINAS GERAIS R$ 85.155.612,04 

MATO GROSSO DO SUL R$ 12.056.758,18 

MATO GROSSO   R$ 45.672.242,86 

PARÁ R$ 65.405.608,86 

PARAÍBA R$ 32.164.842,39 

PERNAMBUCO R$ 39.392.492,14 

PIAUÍ R$ 35.088.714,11 

PARANÁ R$ 36.220.004,68 

RIO DE JANEIRO R$ 141.255.572,22 

RIO GRANDE DO NORTE R$ 32.330.132,35 

RONDÔNIA R$ 4.326.729,83 

RORAIMA R$ 15.672.856,63 

RIO GRANDE DO SUL R$ 169.743.761,22 

SANTA CATARINA R$ 51.916.001,53 

SERGIPE R$ 37.609.939,40 

SÃO PAULO R$ 128.100.388,79 

TOCANTINS R$ 5.051.670,57 

TOTAL R$ 1.350.341.169,61 
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Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
  

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que a proposta de Decreto do SUAS encontra-se na Secretaria especial de 
Economia do Ministério da Economia. Estão alinhando para garantir que no mesmo DOU 
que for publicado o Decreto, seja publicada a Portaria necessária para dar efetividade. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Requer à SEGOV, as informações sobre a consolidação das demandas dos Estados da 
Região Norte bem como as informações acerca dos imigrantes na Cidade de Boa 
Vista/RR. 

 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
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Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relavantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Ausente. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Registrou que a data limite para encaminhamentos das entregas dos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para os 800 dias de Governo, será dia 25.02.2021. 

 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República, Robson 
Crepaldi encerrou a 142ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h46m. 
 

 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O MMFDH requereu a SEGOV, as informações sobre a consolidação das demandas dos 
Estados da Região Norte bem como as informações acerca dos imigrantes na Cidade de 
Boa Vista/RR. 
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143ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 27/01/2021 
Horário: 10h07m às 10h24m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 143ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 A representante do MS atualizou o relatório de ações ao Estado do Amazonas: 

 Em 25.01.2021 foi divulgado o resultado da seleção de médicos para APS de Manaus 
com 108 candidatos, no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil. Entre os dias 
29.01.2021 e 10.02.2021, os médicos estarão em seus novos postos de trabalho para 
atender a população de Manaus. 

 Em 26.01.2021 o MS publicou mais dois Editais do Projeto Mais Médicos para o Brasil 
para atuação nas frentes de Atenção Primária à Saúde no Estado. São eles: 
a) Edital nº 2, de 25.01.2021: Chamamento Público de médicos com registro CRM 

(formados em instituições de educação superior brasileira ou com diploma 
revalidado no Brasil) para adesão ao PMMB e atuação nas equipes de APS dos 
Municípios do Estado do Amazonas, pelo período improrrogável de 1 ano e; 

b) Edital nº 3, de 26.01.2021: Chamamento Público de Municípios/DSEI do Estado do 
Amazonas, classificados nos perfis de maior vulnerabilidade, de acordo com a 
Resolução da Coordenação do PMMB, para confirmação das vagas ordinárias 
disponíveis e vagas extraordinárias (temporárias), autorizadas para ocupação neste 
edital, devido ao atual cenário epidemiológico vivenciado pelo Estado do Amazonas.      

 Número de profissionais para as ações no Estado do Amazonas, conforme tabela abaixo: 
 

Número de profissionais para as Ações no Estado do Amazonas - Data Atualização: 
25.01.2021 

Profissão 
Cadastrados no 

Brasil Conta 
Comigo 

Disponibilizados 
pelo Ministério da 

Saúde 

Contratos pelo 
Governo SES-AM 

Médico Intensivista 402 63 8 

Médico para atuação 
em Clínica Médica 

34.602 211 19 

Enfermeiro 98.124 562 106 

Técnico de 
Enfermagem 

53.807 1.212 141 

Fisioterapia 125.615 312 80 

Farmacêutico 105.327 263 27 

Psicólogo 64.494 1.192 50 
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Assistente Social 22.923 1.070 20 

TOTAL 505.484 4.885 451 

 

 Informou que foram removidos 321 pacientes de Manaus, conforme tabela abaixo: 
 

Descritivo das Transferências de Pacientes - Data de Atualização: 26.01.2021 - Fonte: 
SEMS/AM 

Data MA RN DF PI PA PB GO AL ES SP PE MG TOTAL 

15.01.2021 12     9                 21 

16.01.2021 11   15                   26 

17.01.2021   12       15 14           41 

18.01.2021             18     8     26 

19.01.2021 16       4         17     37 

20.01.2021   16           14         30 

21.01.2021                 36       36 

22.01.2021         17               17 

23.01.2021                     10   10 

24.01.2021       14               18 32 

25.01.2021   13                 16   29 

26.01.2021               16         16 

TOTAL 39 41 15 23 21 15 32 30 36 25 26 18 321 

  

 Atualizações do Estado de Rondônia: 
a) O Ministério da Saúde informou que os leitos da capital estão com 100% de 

ocupação; 
b) Foram transferidos 22 pacientes para outros Estados; 
c) 100 técnicos do MS estão no Estado dando apoio na distribuição das vacinas. 

 Atualizações do Estado do Pará: 
a) O Ministério da Saúde informou que os leitos da capital estão com 84% de 

ocupação.     
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 
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 Informou que o Governo da Áustria adotou restrições para voos do Reino Unido e África 
entre os dias 25.01.2021 até 07.02.2021. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
  

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que durante essa semana terão reuniões com diferentes Ministérios para 
ajudar o Estado do Amazonas. 

 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Ausente. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 
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 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que foi iniciada a 1ª Rodada de reuniões com os Comitês de Crise Estaduais 
em 25.01.2021 com as Regiões Sudeste e Centro-Oeste.  

 Região Sudeste: Participação do Estado de MG: 
a) Informado que após o Natal ocorreu um aumento significativo de casos de Covid-

19; 
b) O Estado recebeu 18 pacientes do Amazonas (na Cidade de Uberaba); 
c) Sobre as vacinas: Estão seguindo o PNI e solicitando aos Municípios que façam o 

mesmo. Prioridade para pessoas idosas em ILPI’s e Profissionais de Saúde na linha 
de frente; 

d) Enviaram Ofício ao MS solicitando a reativação dos Leitos UTI que foram 
desabilitados após a primeira fase da pandemia; 

e) Ponto de atenção: Diversos Municípios do Estado estão na linha vermelha.  

 Região Centro-Oeste: Participaram os Estados de GO, MT e MS, o DF não compareceu. 

 A SEGOV informou que serão enviados up dates sobre a situação da pandemia nestes 
Estados.   

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, encerrou a 143ª Reunião Ordinária 
do Comitê de Crise às 10h24m. 

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 143ª Reunião do Comitê de Crise. 
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144ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 29/01/2021 
Horário: 10h35m às 10h56m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 144ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 O representante do MS atualizou o relatório de ações ao Estado do Amazonas: 

 Em 25.01.2021 o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello conduziu a Reunião de “Bom Dia” 
que anunciou: 
a) Entrega de 44.600 doses de vacinas contra a Covid-19; 
b) Transferência de 16 pacientes de Parintins/AM para Natal/RN; 
c) Transferência de 13 pacientes para Recife/PE; 
d) Reunião do Gabinete de Crise com novas coordenadas sobre o funcionamento e a 

responsabilidade de cada ente da federação: União, Estados e Municípios; 
e) Reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus/AM, para alinhamento e 

condução do Gabinete de crise. 

 Em 26.01.2021: 
a) Abertura de 40 leitos no Hospital Nilton Lins. 

 Em 27.01.2021: 
a) Abertura de 30 leitos no Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz; 
b) Preparação para abertura de 30 leitos no Hospital Universitário Getúlio Vargas 

(HUGV). 

 Em 28.01.2021: 
a) Organização da equipe e rotas para as visitas técnicas dos 08 polos de regionalização 

da saúde do interior do Amazonas; 
b) Visita técnica ao Hospital 28 de Agosto para monitoramento das orientações 

anteriores; 
c) Entrega de 102.090 unidades de medicamentos IOT solicitados pelo Estado. 

 

 Número de profissionais para as ações no Estado do Amazonas, conforme tabela abaixo: 
 

Número de profissionais para as Ações no Estado do Amazonas - Data Atualização: 
28.01.2021 

Profissão 
Cadastrados no 

Basil Conta 
Comigo 

Disponibilizados 
pelo Ministério da 

Saúde 

Contratos pelo 
Governo SES-AM 

Médico Intensivista 403 66 9 
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Médico para atuação 
em Clínica Médcia 

34.618 224 36 

Enfermeiro 98.223 562 163 

Técnico de 
Enfermagem 

53.828 1.212 160 

Fisioterapia 125.634 312 97 

Famárcia 105.361 263 28 

Psicólogo 64.494 1.192 50 

Assistente Social 22.923 1.070 20 

Nutricionistas 30.017 326 0 

TOTAL 535.501 5.227 563 

  

 Informou que foram removidos 382 pacientes de Manaus, conforme tabela abaixo: 
 

Descritivo das Transferências de Pacientes - Data de Atualização: 28.01.2021 - 
Fonte: SEMS/AM 

Data MA RN DF PI PA PB GO AL ES SP PE MG PR RS TOTAL 

15.01.2021 12     9                     21 

16.01.2021 11   15                       26 

17.01.2021   12       15 14               41 

18.01.2021             18     8         26 

19.01.2021 16       4         17         37 

20.01.2021   16           14             30 

21.01.2021                 36           36 

22.01.2021         17                   17 

23.01.2021                     10       10 

24.01.2021       14               18     32 

25.01.2021   13                 16       29 

26.01.2021               16             16 

27.01.2021                         17   17 

28.01.2021             18           17 9 44 

TOTAL 39 41 15 23 21 15 50 30 36 25 26 18 34 9 382 

 
c) Atualizações do Estado de Rondônia: 

a) Disponibilizado pelo Ministério da Saúde ao Estado: 66 médicos intensivistas e 51 
médicos clínicos;  

b) Foram transferidos 22 pacientes para outros Estados, sendo: 13 para Curitiba/PR e 
9 para Porto Alegre/RS. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
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Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que o Estado do Acre enviou Ofício ao MRE sobre a rede hospitalar, está 
preocupado com as cidades gêmeas da fronteira. O MRE requereu uma reunião para 
tratar do tema. 

 A SAM informou que hoje à tarde ocorrerá a reunião de fronteiras e que tratarão desse 
assunto. 

 Sobre as restrições de voos, informou a suspensão dos voos Portugal – Brasil e que o 
Governo Português informou que tal restrição se refere ao aumento de casos naquele 
País. 

 Os Emirados Árabes Unidos também restringiram voos para São Paulo (GRU). A Emirates 
suspendeu voos a partir de 01.02.2021 e não mencionou que se deveu a nova cepa do 
Amazonas. 

 Sobre a situação de Brasileiros no Reino Unido, informou que notaram uma diminuição 
de casos ativos. Atualmente a Embaixada do Brasil em Londres relatou a situação de 90 
Brasileiros que prestam assistência, com ajudas de ONG’s e Igrejas Internacionais. O 
número de desvalidos está em 12, que também são assistidos nessas condições.  
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que está ciente da reunião de fronteiras para tratar da situação das cidades 
gêmeas no Estado do Acre. 

  
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que fizeram reuniões com os Comitês de Crise Estaduais em 28.01.2021 com 
a Região Nordeste. Participaram os Estados: CE, RN e BA. 

 Ceará: 
a) Apresentou o sistema “Alerta Covid” que alerta tendências de crescimentos de 

casos da Covid-19; 
b) Apresentou, também, o site “Vacinômetro”, o qual aponta o número de vacinados 

no Estado. Total de vacinados até 28.01.2021: 68.763 pessoas. 

 Rio Grande do Norte: 
a) Informou a ocupação de 88% dos leitos de UTI; 
b) O estado tem um portal sobre a vacinação; 
c) Estão discutindo sobre o retorno às aulas, possivelmente será em fevereiro; 
d) Possuem cerca de 34 mil pessoas vacinadas no Estado; 

 Informou que a SEVOG recebeu Ofício resposta do Estado do Amazonas e que irão 
repassar ao MMFDH e à CC, e já encaminharam ao MS; 

 Receberam também, Ofício do Governador do Acre, solicitando que se cumpra o 
fechamento da fronteira em razão do aumento de casos. Caso relatado acima pelo 
representante do MRE. 

 E por fim, receberam Ofício do Município de Assis Brasil/AC pedindo efetividade no 
monitoramento da fronteira.  

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 
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 Solicitou apoio à SECOM na divulgação para os 800 dias de Governo.  
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

d) O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, encerrou a 144ª Reunião Ordinária 
do Comitê de Crise às 10h56m. 

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O MRE requereu reunião para tratar da situação de Assis Brasil/AC, devido às Cidade 
gêmeas com fronteiras e o aumento de casos de Covis-19. 
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145ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 01/02/2021 
Horário: 10h00m às 10h18m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 145ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 O representante do MS atualizou o relatório de ações ao Estado do Amazonas: 

 Em 29.01.2021: 
a) Coordenação e execução pelo MS, com apoio da FAB e SES/AM, da transferência de 

8 pacientes oncológicos (não Covid) e acompanhantes para o INCA/RJ; 
b) Coordenação do MS, com apoio do MD, para o transporte de 24 tanques de oxigênio 

líquido de Brasília/DF para Manaus/AM, total de 20.598 mᵌ; 
c) Coordenação do MS, com apoio do MD, para o transporte de 180 cilindros de 

oxigênio gasoso de Guarulhos/SP para Manaus/AM, total de 1.800 mᵌ; 
d) Solicitação do Ministério da Saúde a partir de uma informação da ANS de 

monitoramento/fiscalização do adiamento das cirurgias eletivas na rede pública e 
rede privada de saúde do Amazonas; 

e) Realização de visita pelo Ministério da Saúde e HSL ao Hospital Universitário Getúlio 
Vargas (HUGV) para apoio na abertura de leitos e levantamento de necessidade e 
impeditivos; 

f) Realização de reunião da Força Nacional do SUS e OPAS com a SES/AM para 
ampliação da estratégia de testagem no Estado; 

g) Apoio do Ministério da Saúde na logística de distribuição dos medicamentos IOT 
enviados pelo Ministério da Saúde para os hospitais da rede; 

h) Realização de levantamento do Ministério da Saúde, pela SAES/MS, das 
especialidades dos institutos nacionais para recebimento dos pacientes não Covid 
por especialidades médicas; oncologia, vascular, intravascular e ortopedia, urgência 
médica e urgência cirúrgica. 

  Em 30.01.2021: 
a) Coordenação e execução pelo Ministério da Saúde, com apoio da FAB e SES/AM, da 

transferência de 14 pacientes para Natal/RN; 
b) Coordenação pelo Ministério da Saúde, com apoio do Ministério da Defesa, para o 

transporte de 16 tanques de oxigênio líquido de Brasília/DF para Manaus/AM, total 
de 12.961 mᵌ; 

c) Coordenação pelo Ministério da Saúde, com apoio do Ministério da Defesa, para o 
transporte de 46 cilindros de oxigênio de Manaus/AM para Parintins/AM, total de 
460 mᵌ; 
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d) Coordenação pelo Ministério da Saúde, com apoio do Ministério da Defesa, para o 
transporte de 36 cilindros de oxigênio de Porto Velho/RO para Manaus/AM, total 
de 360 mᵌ; 

e) Coordenação pelo Ministério da Saúde, com apoio do Ministério da Defesa, para o 
transporte de 1 usina de oxigênio de Porto Velho/RO para Manaus/AM; 

f) Visita da FNSUS/MS, HSL ao Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) para 
acompanhamento do andamento da equalização do oxigênio e leitos no 
estabelecimento de saúde. 

 Em 31.01.2021: 
a) Coordenação pelo Ministério da Saúde, com apoio da FAB e SES/AM, da 

transferência de 14 pacientes de Parintins/AM para Curitiba/PR e 17 pacientes para 
Palmas/TO; 

b) Coordenação pelo Ministério da Saúde, com apoio do Ministério da Defesa, para o 
transporte de 9 tanques de oxigênio líquido de Brasília/DF para Manaus/AM, total 
de 7.213 mᵌ. 
 

 Número de profissionais para as ações no Estado do Amazonas, conforme tabela abaixo: 
 

Número de profissionais para as Ações no Estado do Amazonas - Data Atualização: 
29.01.2021. Fonte: Ministério da Saúde. 

Profissão 
Cadastrados no 

Basil Conta 
Comigo 

Disponibilizados 
pelo Ministério da 

Saúde 

Contratos pelo 
Governo SES-AM 

Médico Intensivista 403 66 10 

Médico para atuação 
em Clínica Médcia 

34.618 226 37 

Enfermeiro 98.223 562 168 

Técnico de 
Enfermagem 

53.828 1.212 165 

Fisioterapia 125.634 312 97 

Farmacêutico 105.361 263 28 

Psicólogo 64.494 1.192 50 

Assistente Social 22.923 1.070 20 

Nutricionistas 30.017 510 0 

TOTAL 535.501 5.413 575 

 

 Informou que foram removidos 429 pacientes de Manaus, conforme tabela abaixo: 

Descritivo das Transferências de Pacientes - Data de Atualização: 31.01.2021 - Fonte: 
SEMS/AM 

Data MA RN DF PI PA PB GO AL ES SP PE MG PR RJ SC TO TOTAL 

15.01.2021 12     9                         21 

16.01.2021 11   15                           26 

17.01.2021   12       15 14                   41 

18.01.2021             18     8             26 

19.01.2021 16       4         17             37 
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Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou sobre as restrições de voos, conforme segue: 
a) França – restringiu voos da União Europeia a partir do dia 31.01.2021; 
b) Colômbia – adotou restrição de voos com origem e destino do Brasil com exceções 

a voos humanitários e de carga; 
c) Ilhas Maurício – adotou restrições de voos com origem e destino do Brasil. 

 Sobre o monitoramento de Brasileiros no exterior, informou que as consultas têm sido 
poucas, mas as Embaixadas Brasileiras têm notado um leve aumento nesses pedidos de 
repatriação. As restrições de voos de origem e destino ao Brasil de países como: 
Holanda, Itália, Portugal e França podem ter contribuído para esse aumento de pedidos 
de repatriação. Continuam em constante monitoramento desta questão. 
  

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 

20.01.2021   16           14                 30 

21.01.2021                 36               36 

22.01.2021         17                       17 

23.01.2021                     10           10 

24.01.2021       14               18         32 

25.01.2021   13                 16           29 

26.01.2021             16                   16 

28.01.2021             16           17       33 

29.01.2021                           16     16 

30.01.2021   14                         14   28 

31.01.2021                         14     17 31 

TOTAL 39 55 15 23 21 15 48 30 36 25 26 18 31 16 14 17 429 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou a publicação do Decreto nº 10.614, de 29 de janeiro de 2021 que altera o 
Decreto nº 10.579, de 18 de dezembro de 2020, que estabelece regras para a inscrição 
de restos a pagar das despesas de que trata o art. 5º da Emenda Constitucional nº 106, 
de 7 de maio de 2020. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2021/Decreto/D10614.htmc  

 No âmbito da Portaria nº 369, serão liberados recursos na ordem de R$ 491,8 milhões, 
sendo: 
a) Abertura em EPI’s: R$ 86 milhões; 
b) Aquisição de alimentos: R$ 94,3 milhões; 
c) Abrigamento de Vulneráveis: R$ 303 milhões e; 
d) Imigrantes Venezuelanos: R$ 8,1 milhões. 

 Valores liberados para Manaus: R$ 7,7 milhões, sendo: 
a) R$ 371 mil para EPI’s; 
b) R$ 498 mil para aquisição de alimentos; 
c) R$ 6,9 milhões para abrigamento de vulneráveis e; 
d) R$ 1,8 milhão para imigrantes venezuelanos. 

 No âmbito da Portaria nº 378, serão liberados recursos na ordem de R$ 608 milhões. 

 Sendo assim, serão liberados de recursos emergenciais, o total de R$ 1,1 bilhão, e deste 
valor, serão liberados para Manaus, aproximadamente R$ 20 milhões.  
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  
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 Ausente. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Solicitou apoio à SECOM na divulgação para os 800 dias de Governo.  
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, encerrou a 145ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Crise às 10h18m. 

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 145ª Reunião do Comitê de Crise. 
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146ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 03/02/2021 
Horário: 10h00m às 10h15m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 146ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 A representante do Ministério da Saúde informou que partiram de Manaus os seguintes 
voos levando pacientes:  

 Dia 01.02.2021: 
a) 17 pacientes para Porto Alegre/RS; 
b) 18 pacientes para Curitiba/PR. 

 Dia 02.02.2021: 
a) 18 pacientes para Santa Maria/RS. 

 Total de pacientes transferidos até o presente momento: 465. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Monitoram a situação do Estado do Amazonas. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou sobre as restrições de voos, conforme segue: 
a) Espanha – restringiu voos com origem e destino do Brasil e da África do Sul até a 

data de 17.02.2021, permitindo escalas com duração máxima de 24 hrs. 
b)  Reino Unido – Todos os voos estão suspensos até amanhã (04.02.2021). O MRE 
monitora se a Espanha também suspenderá a permissão de escalas após esse anúnico. 
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Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
  

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Informou que hoje será entregue a Mensagem Presidencial ao Congresso Nacional. 
Requereu apoio de todos os Ministérios para que compartilhem as divulgações em suas 
redes sociais. A divulgação deverá ocorrer após às 16h00m no site da SECOM.  

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Encerrada a 1ª rodada de reuniões de 2021, com a Região Sul. Participaram os Estados 
de SC, RS e PR. 

 Região Sul. 

 Santa Catarina: 
a) Estável. Curva de crescimento diminuiu de 70 para 60%; 
b) Ocupação de leitos de UTI: 62%; 
c) Oxigênio: não foram relatados problemas; 
d) Recursos Humanos: alguns hospitais estão com dificuldades. Caso necessário, não 

poderão ser ampliados leitos; 
e) Medicamentos de intubação: sem dificuldades; 
f) Vacinas: muitos Municípios não estão seguindo o PNI e vacinando profissionais da 

Atenção Primária; 
g) Ponto de atenção: Região Grande Oeste, ocupação de leitos UTI em 100%, única 

região com disparidade na curva, foi aberta investigação para averiguar o caso; 
h) O Estado está retomando as aulas no início de fevereiro e; 
i) Estimativa de vacinas aplicadas: 60%. 

 Rio Grande do Sul: 
a) Estabilização na ocupação de leitos; 
b) No final do ano passado ficou com todos os Municípios em bandeira vermelha. Em 

janeiro os casos vêm reduzindo; 
c) Ocupação de leitos UTI Covid em 75%; 
d) Aulas presenciais pretendem ser retomadas esse ano, sem data definida; 
e) Vacinação: está sendo informado pelos Municípios por meio de formulário e; 
f) Estimativa de vacinas aplicadas: mais de 50%. 

 Paraná: 
a) Queda da curva; 
b) Toque de recolher a partir das 23h00m (preventiva); 
c) Ocupação de leitos UTI Covid em 80%; 
d) Receberão pacientes de Rondônia; 
e) Vacinas: o Estado está seguindo o PNI, alguns Municípios estão bem avançados na 

aplicação, outros, em razão do grande número do grupo prioritário estão no início, 
exemplo: Curitiba. 

f) Aulas deverão ser retomadas depois do carnaval (ainda em definição) e; 
g) Ponto de atenção: Poderá ocorrer greve de professores (sindicato em conversa com 

o Estado). 

 Região Norte. 

 Tocantins: 
a) Ponto de atenção: Heparina está com estoque zerado e não possui medicamento 

substituto. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, lembrou das atividades 
permanentes do CCOp. 

 Em seguida, encerrou a 146ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h15m. 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SECOM requereu a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades do Comitê de Crise para 
darem ampla publicidade sobre as divulgações do Ministério das Comunicações acerca 
da Mensagem Presidencial que será entregue hoje, 03.02.2021, às 16h00m no 
Congresso Nacional. 
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147ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 05/02/2021 
Horário: 10h04m às 10h17m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 147ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 A representante do Ministério da Saúde informou a transferência de pacientes de 
Manaus, sendo: 
a) 15 pacientes para Campina Grande/PB e; 
b) 17 pacientes para o Rio de Janeiro/RJ. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou que fecham hoje o texto com as últimas demandas da ADPF nº 709/STF, que 
trata das barreiras sanitárias para povos indígenas. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

Sem considerações relevantes.  
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Continua o esforço com o GSI na questão da ADPF nº 709/STF. 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

a) Informou que a partir da semana que vem, apresentará ao Comitê de Crise, as 
situações da Covid e das calamidades por Estado.  

a) Agradeceu o CCOp pelo brilhante trabalho desempenhado, pois todas as demandas 
dos Estados estão sendo rapidamente resolvidas. 

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 
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 Sem considerações relevantes.  
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Informou que foi aprovada ontem (04.02.2021) no Congresso Nacional a MP nº 
1003/2020 que autoriza o Poder Executivo federal a aderir ao instrumento de Acesso 
Global de Vacinas Covid-19 (COVAX/Facility), administrado pela Aliança GAVI (GAVI 
Alliance), com a finalidade de adquirir vacinas contra a Covid-19. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, encerrou a 147ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Crise às 10h17m. 

 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 147ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise. 
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148ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 08/02/2021 
Horário: 10h02m às 10h20m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 148ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 A representante do Ministério da Saúde informou a transferência de pacientes de 
Manaus, sendo: 
a) 15 pacientes para Belém/PA dia 04.02.2021 e; 
b) 15 pacientes para o João Pessoa/PB dia 07.02.2021. 

 Informou por fim, que foram vacinados 195.662 indígenas no Amazonas, representando 
47,57% do total. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informou que entregaram o texto com as últimas demandas da ADPF nº 709/STF, que 
trata das barreiras sanitárias para povos indígenas. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes.  
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informou que através de balsas da Petrobras, foram entregues Oxigênio à Manaus. 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que encaminhou solicitação de informação ao Ministério da Saúde sobre a 
operacionalização da vacinação em Agentes de Segurança Pública. 

 Requereu ao MS também, que informe as ações de Saúde Indígena no Estado do 
Amazonas. 

 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que receberam Ofício do Estado de Rondônia, já encaminhado ao Ministério 
da Saúde, sobre a solicitação de auxílio para pacientes em estado grave. 
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 Pará:  encaminhou Ofício solicitando esclarecimentos quanto ao critério utilizado para 
divisão do fundo estratégico de vacinas destinado à Região Norte. O documento foi 
encaminhado ao Ministério da Saúde e informado ao ponto focal via CCOp. 

 A 2ª rodada de reuniões com os Comitês de Crise Regionais, terão início na data de hoje. 
Região Nordeste. Palestra – Política de Enfrentamento à Covid-19 – MMFDH. 
Palestrante: Mariana Neres, Secretária de Ação Global de Combate à Covid. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Informou que o prazo para apresentação das realizações e entregas dos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para os 800 dias de governo, encerram-se na data de 25.02.2021, 
data em que encaminharam o relatório à SECOM. 

 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, informou que na data de hoje foi 
publicado o Despacho do Presidente da República com o seguinte teor: “Considerando 
o disposto no art. 84, caputI, inciso II da Constituição, determino ao Coordenador do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, instituído 
pelo Decreto nº 10.277, de 16 de março de 2020, que, sem interrupção das ações em 
curso e do apoio já prestado pelo Ministério da Saúde, articule as ações 
complementares de toda a administração pública federal em auxílio aos Estados e ao 
Distrito Federal que o solicitarem para enfrentamento da pandemia de Covid-19 em 
decorrência da insuficiência ou do exaurimento de suas capacidades”. 

 Sendo assim, ainda hoje, encaminharemos uma Resolução a todos os Ministérios e 
Órgãos/Entidades representante deste Comitê de Crise, para que seja deliberado na 
próxima reunião. Pediu resposta de todos, através dos representantes, conforme 
Decreto nº 10.277, de 16 de março de 2020.  

 Em seguida, encerrou a 148ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h20m. 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O MJSP requereu ao MS que informe as ações de Saúde Indígena no Estado do 
Amazonas. 
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149ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 10/02/2021 
Horário: 10h03m às 10h23m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 149ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise informando a publicação da Resolução nº 12, de 9 de fevereiro de 2021, 
que dispõe sobre ações de apoio da administração pública federal em auxílio aos 
Estados e ao Distrito Federal que o solicitarem, para enfrentamento da pandemia de 
Covid-19. 

 Agradeceu a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades pela rapidez nas respostas e 
repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 A representante do Ministério da Saúde repassou alguns dados do Estado do Amazonas, 
conforme segue: 
a) 19 pacientes foram transferidos para o Rio de Janeiro/RJ, sendo: 11 pacientes dia 

08.02.2021 e 9 pacientes dia 09.02.2021. São agora, 540 pacientes transferidos de 
Manaus, sendo 255 altas médicas. 

 Distribuição de oxigênio: 671.476,25 mᵌ, sendo:  
a) 632.597 mᵌ - líquido e; 
b) 38.879 mᵌ - gasoso. 

 Foram instaladas 14 usinas de oxigênio. 

 Foram disponibilizados 5.549 profissionais de Saúde pelo Brasil conta comigo, 735 
contratados pela SES; 

 Foram distribuídas 555.620 vacinas e, 

 Medicamentos Hospitalares: foram distribuídas 154.892 unidades farmacotécnicas. 

 Informou por fim, que serão assinados ainda hoje, 10.02.2021, dois Ofícios: MJSP sobre 
o protocolo de vacinação nos agentes de segurança pública e outro do Estado do Pará 
relativo à distribuição de vacinas.  

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
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Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Emirados Árabes: Informou que a Emirates Airline cancelou todos os voos regulares de 
passageiros saindo do Brasil para Dubai até o dia 28.02.2021. A rota no sentido oposto, 
de Dubai para São Paulo, não será afetada pela extensão da restrição, sendo retomada 
a partir de 11.02.2021. 

 Canadá: informou que a Air Canada anunciou a suspensão de 17 rotas internacionais a 
partir de 18.02.2021. Serão suspensas 8 rotas para os Estados Unidos de Toronto, 
Montreal e Vancouver, e 9 para outros destinos internacionais, entre eles: Bogotá/COL, 
Dublin/IRL, São Paulo/BRA, Dubai/EAU, Hong Kong/CHI e Tel Aviv/ISR. Informou que o 
Consulado tem auxiliado os Brasileiros no sentido de procurarem voos de volta ao Brasil 
antes do início das restrições. 

 Informou que aproximadamente 397 Brasileiros estão retidos no México, Portugal, 
Reino Unido, Itália, Espanha e Suíça, sendo com mais números em Portugal: 249 retidos 
em Lisboa e 67 na Região do Porto. Em Milão, Roma, Barcelona e Genebra, destaca que 
o número de retidos é menos significativo, porém o MRE monitora a situação. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Alertou sobre riscos de inundações na Região de Rio Branco no Acre, cidade onde o 
número de abrigamento é considerável. Estão em contato com a Região para que não 
sejam causados maiores prejuízos a esse público vulnerável.   

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Início da 2ª rodada de reuniões com os comitês de crise regionais. Palestra do MMFDH 
sobre política de enfrentamento à Covid-19, com a Palestrante: Mariana Neris, 
Secretária de Ação Global de Combate à Covid-19. 

 Região Nordeste: participaram os Estados: PI, RN, SE e CE. 

 Decreto suspendendo o carnaval e/ou ponto facultativo: PI, RN e CE (negociação com 
os municípios para seguir a mesma linha); SE suspendeu o ponto facultativo, porém foi 
refogado pelo MP estadual que manteve o carnaval. 

 Piauí: 
a) Elevação dos leitos de UTI – Ocupação em 75% na capital e 65% no interior; 
b) Vacinas: seguindo o PNI, 73% dos profissionais da saúde já foram vacinados; 
c) Ponto de atenção: Lei estadual sobre obrigatoriedade de vacinas para pessoas com 

deficiência – Estão dialogando com o MS, visto que não existe critério de prioridade 
das pessoas com deficiência no PNI. O Estado solicita que pessoas com deficiência 
entrem na lista de critério de prioridade para vacinação. 

 Rio Grande do Norte: 
a) Curva controlada; 
b) Ocupação de leitos públicos UTI em 55,2%. 

 Sergipe: 
a) Diminuição de casos e óbitos; 
b) Ocupação de leitos UTI: 50% na rede pública e 90% na rede privada; 
c) Vacinas: seguindo o PNI, nesta semana iniciarão com os idosos acima de 90 anos. 

 Ceará: 
a) Sem óbitos confirmados nas últimas 24hrs; 
b) Ocupação de leitos UTI em 81,4%; 
c) Ponto de atenção: as UPAs começaram a elevar o número de pacientes Covid. 

Pretendem ampliar leitos e estimam um aumento de casos; 
d) Distribuição de vacinas em 81%. Maior parte profissionais de saúde da linha de 

frente foram vacinados. 

 Região Sul: todos os Estados participaram. 

 Decreto de carnaval cancelando ponto facultativo em SC e PR; RS não publicou, mas 
permanecem leis de distanciamento e proibição de festas. 
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 Rio Grande do Sul: 
a) Ocupação de leitos UTI em 74%; 
b) Pandemia em queda, embora a curva ainda esteja alta; 
c) Questionamento sobre estudo para vacinação dos professores, e sobre 

flexibilização de obrigatoriedade de máscara para crianças acima de 3 anos. 

 Santa Catarina: 
a) Ponto de atenção: medicamentos de intubação, mas ainda não há escassez; 
b) Previsto para hoje, audiência do Secretário de Saúde André Motta com o Ministro 

da Saúde Eduardo Pazuello para tratar de diversos assuntos, incluindo o supracitado 
(IOT); 

c) Ocupação de leitos UTI em 70%. Região Oeste – 2 semanas com 100% de ocupação 
de leitos UTI. Óbitos: média de 15 a 20 por dia. Oxigênio: não apresentam problemas 
até o momento; 

d) Vacinas: profissionais da saúde foram vacinados, seguem com os idosos acima de 
90 anos; 

e) Início das aulas presenciais. 

 Paraná: 
a) Ocupação de leitos UTI em 81%; 
b) Vacinação: coletando informações por dose aplicada, não estão controlando em 

percentual em razão da dificuldade de obtenção dos dados. 216 mil pessoas 
vacinadas; 

c) Foz do Iguaçu está em bandeira vermelha e o fluxo de brasileiros e paraguaios é 
intenso. 

 Por fim, notificou que os estados de Santa Catarina e Paraná informaram dificuldades 
com o Sistema do Ministério da Saúde (PNI – Vacinas). Há um Delay para gerar 
informações.   
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, encerrou a 149ª Reunião Ordinária 
do Comitê de Crise às 10h23m. 

 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento na 149ª Reunião do Comitê de Crise. 
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150ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 12/02/2021 
Horário: 10h02m às 10h22m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 150ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 A representante do Ministério da Saúde repassou alguns dados do Estado do Amazonas, 
conforme segue: 
a) Dia 10.02.2021 foram transferidos 13 pacientes para o Rio de Janeiro/RJ e; 
b) Foram entregues 25 tanques de oxigênio líquido, totalizando 22.795 mᵌ; 
c) Dia 11.02.2021 foram entregues 9 tanques de oxigênio líquido, totalizando 7.350mᵌ. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Espanha: Informou que as restrições de voos de/para o Brasil, África do Sul e Reino 
Unido foram prorrogados até 02.03.2021. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 
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 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que estão finalizando os 3 principais projetos da pasta para encaminha à 
ASCOM para os 800 dias de governo. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Até o dia 10.02.2021 foram realizadas reuniões com as Regiões Nordeste, Sul e Centro-
Oeste. 

 Região Centro-Oeste:  

 Medicamentos de intubação: foi relatada situação normal por todos os estados; 

 Carnaval: DF e MS mantiveram o ponto facultativo. GO e MT suspenderam o ponto 
facultativo. 

 Mato Grosso do Sul: 
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a) Solicitou maior quantidade de vacinas para população vulnerável; 
b) Informou dificuldade de vacinação; 
c) Escassez de luvas comuns (com talco) e dificuldade de aquisição de avental 

impermeável; 
d) Pedem ao MS aporte financeiro; 
e) Voltarão às aulas presenciais. 

 Mato Grosso: 
a) Aumento de casos Covid. Ocupação de leitos UTI em 74%. Ponto de atenção: 

identificado aumento de casos entre a população de 30 a 40 anos. Adotaram 
estratégia de tratamento precoce e estão ampliando leitos de UTI. Oxigênio: 
situação confortável, mas o estado se mantém alerta para novas Cepas; 

b) Vacinas: última remessa de distribuição foi realizada em 10.02.2021; 
c) Durante a última reunião do COE foi solicitado ao MS financiamento de leitos UTI. 

 Distrito Federal: 
a) Ocupação de leitos UTI em 72%. 10 óbitos por dia; 
b) Vacinas: completaram 86% de distribuição das doses. 

 Goiás: 
a) Vacinas: 2ª dose será aplicada após 28 dias da 1ª dose; 
b) Doses aplicadas: 150 mil; 
c) Solicitou previsão de doses de vacinas para trabalhar o planejamento. 

 Região Norte: Reunião extraordinária com o Estado de Rondônia. 

 Rondônia: 

 Foi informado em reunião extraordinária em 10.02.2021 que: 
a) Receberam alguns equipamentos e médicos do MS, porém o quantitativo é 

considerado pequeno; 
b) Dispõem de capacidade de ampliação de leitos se o Governo federal enviar um 

maior quantitativo de equipamentos; 
c) Conseguiram vagas de UTI em outros estados, mas precisam de transporte de UTI 

aérea. O estado possui 2 contratos para esse tipo de transporte: uma com UTI aérea 
pressurizada e outra com UTI aérea não pressurizada, porém os custos deste 
transporte são muito alto e solicitam recursos financeiros; 

d) Demais solicitações em caráter de urgência: 
i) 30 respiradores; 
ii) 30 monitores; 
iii) Máscaras de venipo; 
iv) Equipamentos de EPI (luvas e máscaras são itens com estoque muito 

reduzido); 
v) Profissionais da saúde. 

 Panorama e ações do Estado: 
a) Os leitos públicos e privados estão colapsados; 
b) Casos Covid concentrados na faixa de 30 a 59 anos, contrariando a 1ª fase e 

ocasionando um maior número de óbitos nessa faixa etária; 
c) Curva demorando para baixar; 
d) A doença está mais agressiva e os pacientes estão indo para UTI rapidamente; 
e) Aprovaram Projeto de Lei para incrementar a remuneração e as gratificações dos 

médicos e anteciparam colação de grau; 
f) Fila de espera é de 40 pacientes e; 
g) Recebendo pacientes do Acre e do Amazonas, que devido a logística se dirigem ao 

estado por conta própria.   
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Lembrou que as ações e entregas para os 800 dias de Governo, encerram-se dia 
25.02.2021. 

 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, informou que foi enviado por e-mail 
ontem (11.02.2021), a Minuta de Resolução nº 13 que altera a Resolução nº 11, a todos 
os Ministérios e Órgãos/Entidades deste Comitê de Crise e requereu que todos 
respondam, preferencialmente por escrito, até às 17h00m do dia 17.02.2021. 

 O representante do Ministério da Cidadania respondeu neste ato, que concorda com a 
prorrogação da Resolução e que irá responder por escrito até a data limite. 

 Em seguida, encerrou a 150ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h22m. 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento na 150ª Reunião do Comitê de Crise. 
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151ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 19/02/2021 
Horário: 10h05m às 10h28m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 151ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 A representante do Ministério da Saúde informou sobre as transferências de pacientes 
para Manaus, conforme segue: 
a) 13.02.2021 – 13 pacientes de Parintins; 
b) 15.02.2021 – 8 pacientes de Tabatinga; 
c) 16.02.2021 – 3 pacientes de Coari e 14 pacientes de Tefé; 
d) 17.02.2021 – 09 pacientes de Parintins. 

 Informou, por fim, sobre a vacinação da Saúde Indígena: 57% 1ª dose e 12% 2ª dose. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Requereu ao MS que informe sobre a questão da vacinação de agentes de Segurança 
Pública. 

 O MS disse que já encaminhou ao MJSP a resposta.  
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 No dia 18.02.2021 foi realizada a 2ª rodada de reunião com Região Norte.  

 Região Norte: 

 Tocantins: 
a) Cenário da pandemia próximos dos quantitativos do ápice da primeira fase (agosto), 

mas a gestão está sendo monitorada. 
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b) Ponto de atenção: medicamentos de intubação. Estoque zerado: heparina, 
fentalina, sufetalina, termutamina e lidocaína; 

c) Dispõem de 143 leitos disponibilizados para Covid, destes, 89 não foram habilitados 
pelo MS e estão sendo custeados pelo estado. 

d) Dificuldade de gestão sobre vacinas, deve-se, também, em razão das novas gestões 
das Secretarias de Saúde Municipais. 

 Rondônia: 
a) Ocupação de leitos UTI em 100%; 
b) Pontos de atenção: profissionais de saúde e novos leitos; 
c) Cenário epidemiológico: 1ª onda: 539 internações. Atualmente está acima de 600 

internações; 
d) Fronteiras: Municípios de Guajará-Mirim, Pimenteiras e Costa Marques são um 

ponto de atenção pela grande quantidade de população vulnerável e pela 
dificuldade logística da região. Além disso, o fluxo de entrada de imigrantes ilegais 
nesta fronteira, Bolívia-Brasil, tem igualmente ocorrido. 

 Acre: 
a) Oxigênio ok e as unidades de saúde estão regularmente abastecidas de kits de 

intibação. Já o almoxarifado está com o estoque de medicamentos zerado, o que 
será reabastecido até quarta-feira; 

b) Município de Assis Brasil permanece como ponto de atenção. 

 Tocantins, Rondônia e Acre não relataram escassez de Oxigênio. Porém, Rondônia 
colocou como ponto de atenção. 

 Paraná: 

 A SEGOV relatou também a situação do Município de Foz do Iguaçú/PR que em 
18.02.2021, recebeu Ofício nº 292/2021/GAB e relato via telefone sobre a situação do 
município. 

 Do Ofício: solicitaram atenção para a situação local, taxa de ocupação de leitos UTI em 
80% e aumento assustador da doença; 

 Do Pedido: financiamento para abertura de novos leitos e a habilitação dos leitos 
existentes que estão sendo custeados pelo estado e pelo município. 

 Envio imediato de EPIs e de medicamentos. 

 Reunião com Confederação Nacional dos Municípios – CNM: 

 Principais temas de interesse: 
a) Para o início do ano, além de vacinas e combate a pandemia, são: Precatórios e 

Previdência; 
b) Relatou preocupação dos municípios com o avanço da nova Cepa do vírus. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Lembrou que as ações e entregas para os 800 dias de Governo, encerram-se dia 
25.02.2021. 

 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Informou a publicação da Resolução nº 13, de 18.02.2021 que prorrogou o Grupo de 
Trabalho da Resolução nº 11 até 10.04.2021.   
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Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, encerrou a 151ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Crise às 10h28m. 

 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento na 151ª Reunião do Comitê de Crise. 

Anexo 151ª Reunião Comite de Crise 19.02.2021 - Memoria (2414610)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 541



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

152ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 22/02/2021 
Horário: 10h05m às 10h23m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Bruno Cabral, iniciou a 152ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise e 
repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que o Itamaraty realizou transação com a TAP para que na sexta-feira 
(26.02.2021) repatriem 370 brasileiros que estão retidos em Lisboa e Porto em Portugal. 

 Informou também que o Ministério, em Grupo de Trabalho Interministerial, prepara 
uma tabela de medidas restritivas de voos do Brasil e de outros países, inclusive com 
relação a nova Cepa do Amazonas. Essa tabela servirá como parâmetros para as 
reuniões que tratam sobre as fronteiras. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Agradeceu aos Ministérios que ajudaram nas ações sobre a fronteira de Assis Brasil/AC. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 No dia 20.02.2021 realizaram reunião com a Região Sudeste, encerramento da 2ª 
Rodada. Participaram os estados de MG, RJ e SP. 

 Região Sudeste:  

 Minas Gerais: 
a) Encaminharam Ofício SES/GAB nº 276/2021 solicitando habilitação de leitos, maior 

número de vacinas, equipamentos e equipes médicas. O documento já foi enviado 
ao MS pela SEAF; 

b) Cenário da pandemia: aumento de casos no Triângulo do Norte que está com 
bandeira vermelha, principalmente na Cidade de Coromandel; 
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c) Curva de óbitos aumentou; 

 Rio de Janeiro: 
a) Destacou preocupação com o empobrecimento da população pós pandemia, está 

discutindo com a ALERJ um auxílio de tenda; 

 São Paulo: 
a) Sem relatos sobre a pandemia. 

 Região Sul: 

 Santa Catarina: 
a) Ponto de atenção: Grande Oeste, Serra, Meio Oeste e Florianópolis estão com 100% 
de ocupação de leitos.  

 Paraná: 
a) Foz do Iguaçu – ocupação de leitos aumentando, e imigrantes entrando pela 

fronteira para utilizar o sistema de saúde. 

 Região Norte: 

 Acre: 
a) Assis Brasil – segue como ponto de atenção. Foi encaminhado Ofício pela SEGOV 

sobre as ações que já foram executadas pelas Pastas envolvidas na situação dos 
migrantes do município.  

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Lembrou que as ações e entregas para os 800 dias de Governo, encerram-se dia 
25.02.2021. 

 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Bruno Cabral, encerrou a 152ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 
10h23m. 

 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento na 152ª Reunião do Comitê de Crise. 
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153ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 24/02/2021 
Horário: 10h00m às 10h13m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 153ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou sobre as transferências para Manaus, conforme segue: 
a) 6 pacientes de Coari para Manaus; 
b) 2 pacientes de Tabatinga para Manaus e; 
c) 6 pacientes do Rio de Janeiro para Manaus. 

 Ações no Estado do Acre: 
a) Disponibilização de doses do fundo estratégico de vacina COVID-19 para o Estado 

(doses extras); 
b) Equipes do MS auxiliando no monitoramento dos casos de doenças advindos da 

cheia; 
c) Envio de 6 kits calamidade (1,5 tonelada de medicamentos e insumos estratégicos), 

sendo 4 kits para a SES/AC (distribuição sob demanda aos municípios afetados) e 2 
para a SMS/Cruzeiro do Sul; 

d) Auxiliar no recrutamento para a contratação local de profissionais de saúde por 
meio da estratégia Brasil Conta Comigo; 

e) Manutenção e monitoramento junto ao Estado, dos estoques para atendimento da 
demanda de medicamentos para IOT. 

 Ações em Coromandel/MG: 
a) Equipe da Força Nacional do SUS auxiliando na transferência e atendimento dos 

pacientes da COVID-19. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
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Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
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Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Na data de ontem, 23.02.2021, a SEAF/SEGOV realizou o evento “Lançamento da 
Agenda do Prefeito Mais Brasil”, em evento realizado no Palácio do Planalto e que 
contou com aproximadamente 300 Prefeitos eleitos. 

 A SEAF/SEGOV fará contato diretamente com os Prefeitos que enviaram suas demandas 
para o CCOp via SEAF.  
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Informou que, a pedido dos Ministérios, o prazo para envio das entregas para os 800 
dias de Governo, foi prorrogado para às 12h00m de segunda-feira, 01.03.2021. 

 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, encerrou a 153ª Reunião Ordinária 
do Comitê de Crise às 10h13m. 

 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento na 153ª Reunião do Comitê de Crise. 
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154ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 26/02/2021 
Horário: 10h00m às 10h16m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 154ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informações sobre os Estados: 

 Acre: 
a) Em relação ao enfrentamento à Covid-19, foram atendidos pelo MS os pedidos para 60 

habilitações de leitos de UTI SRAG/Covid-19, todos adultos, no Estado do Acre. 
Posteriormente, foram prorrogadas essas 60 habilitações. O repasse total para esses 
leitos foi de R$ 11.520.000,00; 

b) O MS enviou equipe em missão exploratória ao Estado do Acre, composta por 
profissionais da SVS (CGARB/DEIDT e CGEMSP/DSASTE), SAES (FNSUS/DAHU), SAPS 
(DESF/CGGAP) e CONASS, com o objetivo de realizar diagnóstico situacional da 
capacidade de resposta a emergência do Estado para o enfrentamento da Covid-19, 
Dengue e Inundações. A equipe foi subdividida para realizar o diagnóstico situacional e 
orientações de serviços assistenciais em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá. 

 Amazonas: 
a) Foram instaladas mais 2 usinas de oxigênio; 

 Informou sobre a distribuição de vacinas nos Estados: 
a) Acre – 79.360; 
b) Amapá – 57.600; 
c) Pará – 414.040; 
d) Roraima – 102.020; 
e) Rondônia – 112.408; 
f) Tocantins – 112.400; 
g) Minas Gerais – 1.528.580; 
h) Paraná – 706.200 e; 
i) Ceará – 579.600. 

 Sobre a Vacinação Indígena, informou que foram vacinados: 
a) 1ª dose: 247.213, o que representa 60% da População Indígena e; 
b) 2ª dose: 86.830, o que representa 21% da População Indígena. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

Anexo 154ª Reunião Comite de Crise 26.02.2021 - Memoria (2414641)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 548



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que através da Portaria do Ministro nº 62/2021, de 12 de fevereiro de 2021, 
foi autorizada o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Governo 
do Estado do Acre, auxiliando as agências de segurança pública estaduais nas atividades 
de bloqueio excepcional e temporário de entrada no País de estrangeiros, em caráter 
episódico e planejado, por 60 (sessenta) dias, a contar de 18 de fevereiro de 2021 até 
18 de abril de 2021. 

 A Portaria poderá ser prorrogada, se necessário, conforme disposto no inciso I do §3º 
do art. 4º do Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004. 

 Caso a renovação não seja solicitada pelo órgão apoiado, tempestivamente, o efetivo 
será retirado imediatamente após o seu vencimento.  

 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Ausente. 
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Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com a Região Sul. 

 Santa Catarina. 
a) Reunião com o Secretário de Saúde do Estado realizada em 25.02.2021, 

participaram SEGOV, CC/SAM e MS; 
b) Pauta: aumento da pandemia no estado. Principais demandas: monitores, recursos 

humanos e medicamentos para intubação; 

 Pontos de Atenção: 
a) Rio Grande do Sul e Paraná também vêm relatando aumento de casos, mas não 

receberam solicitações desses estados. 

 Reunião com a Frente Nacional dos Prefeitos – FNP, que questionou sobre um possível 
Decreto para atualizar a regulamentação da Lei Aldir Blanc.   
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Para o evento dos 800 dias, têm hoje o registro de 145 realizações, sendo dessas, 111 já 
validadas, muitas delas relativas ao enfrentamento da pandemia. Atendendo à 
solicitação de alguns ministérios, o Governa Realizações permanecerá abeto até às 
12h00m de 1às 12h00m de 03.02.2021, para que os Ministérios possam registrar 
eventuais novas realizações. O Marco dos 800 dias de governo será em 11.03.2021. 

 Ontem (25.02.2021), foi encaminhado à SECOM o texto com a proposta de vídeo para 
os 800 dias. Os demais itens para a elaborações do enxoval estão sendo encaminhados. 

 Agradeceu a todos os Ministérios pelo empenho. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, encerrou a 154ª Reunião Ordinária 
do Comitê de Crise às 10h16m. 

 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento na 154ª Reunião do Comitê de Crise. 
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155ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 01/03/2021 
Horário: 10h06m às 10h18m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 155ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise informando que ainda hoje encaminhará e-mail de demandas, com 
fundamento na Resolução nº 12, para deliberação e aprovação dos Ministros e/ou 
Secretários-Executivos dos Ministérios e Órgãos/Entidades com representação neste 
Comitê de Crise, com respostas preferencialmente por escrito. 

 Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou que enviaram à Santa Catarina: 

 Chapecó: 
a) 20 respiradores, sendo 15 para hospital geral e 5 para a UPA; 
b) 11 profissionais da Força Nacional do SUS, sendo 6 enfermeiros, 4 técnicos de 

enfermagem e 1 fisioterapeuta. 

 Xanxerê: 
a) 20 respiradores; 
b) 7 profissionais da Força Nacional do SUS, sendo: 4 enfermeiros e 3 técnicos de 

enfermagem. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
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Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Informou que na Eletrobrás perceberam um aumento de casos Covid-19 em pessoas 
com 30 a 39 anos. Relatou o falecimento de um funcionário de 46 anos. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes.  
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 
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 Preocupação com o aumento de casos e demandas da Região Sul, especialmente o 
Estado de Santa Catarina. Agradeceu o MS pelo envio de respiradores de profissionais 
da Força Nacional do SUS para as Cidades de Chapecó e Xanxerê. 

 Reunião com a Frente Nacional dos Prefeitos – FNP, que questionou sobre um possível 
Decreto para atualizar a regulamentação da Lei Aldir Blanc.  

 O representante do ME informou que entrará em contato com a SEAF/SEGOV para 
tratar do assunto. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, reforçou que encaminhará e-mail 
de demandas, com fundamento na Resolução nº 12, para deliberação e aprovação pelos 
Ministros e/ou Secretários-Executivos do Ministérios e Órgãos /Entidades com 
representação neste Comitê de Crise. 

 Requereu agilidade da resposta, preferencialmente por escrito o mais breve possível. 

 Em seguida, encerrou a 155ª Reunião Ordinária do Comitê de Crise às 10h18m. 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento na 155ª Reunião do Comitê de Crise. 
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156ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 03/03/2021 
Horário: 10h00m às 10h16m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 156ª Reunião do Comitê de 
Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Foram entregues 101 respiradores, sendo: 4 (GO), 2 (MG), 27 (PR), 3 (RO), 61 (SC) e 4 
(SP). 

 Foram instaladas mais 2 usinas de oxigênio na cidade de Manaus/AM. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Requereu ao MS que informe a capacidade produtiva das 2 usinas de oxigênio instaladas 
em Manaus. 

 O MS informou que levantará a informação e repassará à ABIN. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente.  
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Ausente. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 3ª Rodada de Reuniões com os Comitês de Crise dos estados iniciou com a Região Sul 
em 02.03.2021. 

 Região Sul: 
a) Participaram os estados de SC, RS e PR; 
b) Foi informado o colapso de toda a Região Sul relatado pelos 3 estados. 

 Santa Catarina: 
a) Na presente data, são 251 pacientes aguardando por leitos de UTI, em 1.03.2021 

eram 135 e 28.02.2021, 90 pacientes. Alguns hospitais têm espaço para mais UTIs, 
no entanto não dispõem de equipamentos; 
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b) Pontos de atenção: Recursos Humanos e medicamentos com estoque para 10 a 15 
dias; 

c) Oxigênio: segue apenas como ponto de atenção para este Estado, mas não há 
desabastecimento; 

d) Sobre envio da Força nacional do SUS, após, foram enviados 8 profissionais de 
saúde, estando aquém das necessidades consideradas necessárias; 

e) Conclusão: O Estado apresentou em cenário caótico e pede auxílio do Governo 
federal. 

 Rio Grande do Sul: 
a) Ultrapassaram 100% da ocupação de leitos UTI pela 1ª vez desde o início da 

pandemia; 
b) Desde 23.02.2021 a capacidade de leitos foi ampliada para 254; 
c) Atenção para incremento da presente crise, visto que os casos respiratórios tendem 

a aumentar no inverno; 
d) Medicamentos de intubação: diversos fármacos estão com estoque baixo, não estão 

conseguindo comprar por meios próprios, e atentam para a falta a curto prazo; 
e) Pedem apoio: ao financiamento de um maior número de leitos UTI pelo Governo 

federal, e informam que atualmente este Estado financia uma grande quantidade; 
e a centralização de compra de medicamentos de intubação. 

 Paraná: 
a) Situação similar aos dos outros estados da Região Sul; 
b) Medicamentos de intubação: estoque baixo (Propofol, Atracúrio, Cisateacurio, 

Rocurônio e Midazolam); 
c) Oxigênio: sem escassez, mas é ponto de atenção. Informaram dificuldades logísticas 

em dois ou três municípios, no entanto estão tratando do assunto. Pediram aos 
fornecedores de oxigênio, encaminhamento de estoque e de capacidade de 
incremento; 

d) Discussão sobre a eficácia da Coronavac em relação às novas Cepas; 
e) Apresentaram Cascavel e Foz do Iguaçu como municípios críticos; 
f) Ponto de atenção: Recursos Humanos.   
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Informou que encerraram o Sistema Governa para os 800 dias de Governo.  
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro encerrou a 156ª Reunião Ordinária 
do Comitê de Crise às 10h16m. 
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 Encaminhamentos 
 

 A ABIN requereu ao MS que informe a capacidade produtiva das 2 usinas de oxigênio 
instaladas na Cidade de Manaus/AM. 
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157ª Reunião Situacional para o 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 05/03/2021 
Horário: 10h00m às 10h30m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 157ª Reunião Situacional 
para o Comitê de Crise agradecendo os Ministérios que responderam ao e-mail sobre 
os Ofícios das demandas dos estados do Amazonas e de Minas Gerais. 

 Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou a publicação da Portaria nº 373, de 2 de março de 2021, que dispõe sobre o 
procedimento para autorização de leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Adulto 
e Pediátrico COVID-19, em caráter excepcional e temporário. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-373-de-2-de-marco-de-2021-
306210095.  

 Envio de 2.552.820 doses de vacinas do Instituto Butantan, totalizando mais de 17 
milhões de doses enviadas aos estados. 

 Envio de 10.163.100 seringas e agulhas totalizando 22.619.100 seringas e agulhas 
enviadas aos estados. 

 Feita a troca de profissionais da Força Nacional do SUS, em Coramandel/MG, passou de 
8 para 11 profissionais em atuação no município. 

 Foram enviados aos estados, unidades de Anestésicos de Intubação, conforme segue: 
a) 41.500 para Santa Catarina; 
b) 2.290 para o Amazonas; 
c) 800 para o Tocantins e; 
d) 130 para Roraima. 

 Por fim, informou conforme requerido pela ABIN na última reunião, que a capacidade 
de produção das 2 Usinas de Oxigênio instaladas em Manaus, são de 26 e 11 mᵌ, 
respectivamente.  

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sobre a questão da ponte da cidade de Assis Brasil/AC, requereu à AGU que informe ao 
Juiz da Ação, que qualquer auxílio entregue pelo Governo Brasileiro seja realizado 
distante da ponte que conecta as cidades fronteiriças e somente em abrigos que 
estejam nas mesmas condições, qual seja, distantes da ponte. 

 A SAM informou que o MC e o MMFDH atuam nessa frente para entregar os auxílios em 
abrigos distantes da referida ponte.  

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que no voo da companhia aérea TAP que chegou ao Brasil em 26.02.2021, 
foram repatriados 271 brasileiros e 28 estrangeiros que vivem no Brasil. 

 Está previsto novo voo partindo de Portugal, também operado pela TAP no dia 
10.03.2021.  

 A SAM requereu ao MRE que providencie a quantidade de passageiros que embarcarão 
no competente voo e detalhar quantos brasileiros e quantos estrangeiros estarão nele. 

 O MRE levantará a informação requerida pela SAM e repassará ao CCOp. 

 A SAM perguntou se existe alguma outra demanda oriunda de outros países, referente 
a repatriação. 

 O MRE informou que até o momento não há outros pedidos de repatriação de 
conhecimento do Itamaraty. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sobre o pedido do GSI em informar o Juiz da Ação no estado do Acre, informou que têm 
um representante do contencioso da AGU trabalhando nesse caso e se colocou à 
disposição para informar o quanto requerido pelo GSI. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que foi entregue na data de 04.03.2021, o Primeiro Relatório Mensal do Grupo 
de Trabalho para a coordenação das medidas de proteção e a prestação de contas de 
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benefícios, em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, conforme estabelece 
a Resolução nº 11, de 25 de novembro de 2020. 

 O Relatório está disponível para analise/leitura deste Comitê.  
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que o MMFDH estará na cidade de Assis Brasil/AC para acompanhar a situação 
local e se colocou à disposição no período em que estiverem na cidade.  

 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 3ª Rodada de Reuniões com os Comitês de Crise dos estados iniciou com a Região 
Nordeste em 03.03.2021. 

 Região Nordeste: 
a) Participaram os estados da BA, SE, CE e PI; 

 Bahia: 
a) Ocupação de Leitos Públicos: 85% UTI 

b) Ponto de Atenção: Região Sul está com 100% da capacidade de ocupação de leitos 

c) 370 pacientes em fila de espera por Leitos UTI 

d) Serão implementados 3 HC 

e) Lockdown implementado na sexta-feira passada foi estendida; 

f) Pontos de Atenção: Falta de Ventiladores e Bombas de Infusão; 

 Sergipe  

a) Pontos de Atenção: Rocurônio - empresa do pregão não conseguiu entregar até o 

momento e preocupa o Estado e dificuldade na aquisição de Máscaras N-95. 

 Ceará: 
a) Taxa de ocupação de Leitos UTI aumentou: está em 90% 

b) Dificuldade habilitação dos leitos de UTI COVID-19. 

c) Medicamentos de Intubação: dificuldade de aquisição. 

 Piauí: 

Anexo 157ª Reunião Comite de Crise 05.03.2021 - Memoria (2433695)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 561



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

a) Taxa de Ocupação de Leitos de UTI - 93%. 

b) Estado já está alugando Leitos na Rede Privada. 

a) Medicamentos de Intubação - baixo estoque de Bloqueadores Neuromusculares e 

Sedativos. 

 Região Norte: 
a) Participaram os estados do AM, AC, RO e TO; 

 Acre: 
a) Leitos de UTI Covid: 100%; 

b) Ponto de Atenção: RH 

c) Assis Brasil: 650 estrangeiros 

d) Migrantes: Dos 155 testados 15 testaram positivo, não querem testar;  

e) 6 migrantes que testaram positivo estão em hotel e se recusam a ficar em 

isolamento; 

f) 15 migrantes que foram transferidos para Rio Branco estão em isolamento porque 

um deles está com sintomas. 

 Amazonas:  

a) Saída do período mais crítico. Melhora da situação. 

b) Leitos UTI Covid-19 com taxa de ocupação em 80%. 

c) AM - Estado informa que irá enviar Ofícios, encaminhados ao Ministério da Saúde.  

d) Bloqueadores musculares: dificuldade de aquisição de bloqueadores musculares. 

e) Será encaminhado Ofício de pedido de antecipação de campanha de vacinação da 

INFLUENZA. 

 Rondônia: 
a) Cenário permanece muito preocupante; 

b) Óbitos elevados; 

c) 718 pacientes internados; 

d) Fila de espera de leitos UTI COVID: 70. 

e) Fila de espera de leitos UTI COVID: 23. 

f) Desde janeiro: 100% de ocupação de Leitos. 

g) Medicamentos: dificuldade de aquisição de bloqueadores musculares. 

h) A partir de hoje: Decreto mais restritivo. 

 Tocantins: 

b) Problemas de conexão. 

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
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Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Ronaldo Navarro encerrou a 157ª Reunião Situacional 
para o Comitê de Crise às 10h30m. 

 
 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM requereu informação do MRE sobre a quantidade e a nacionalidade dos 
passageiros que virão ao Brasil no voo de repatriação da Cia. Aérea TAP dia 10.03.2021. 

Anexo 157ª Reunião Comite de Crise 05.03.2021 - Memoria (2433695)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 563



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

158ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 08/03/2021 
Horário: 10h15m às 10h28m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 158ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise informando que devido a alteração do link da reunião, alguns 
Ministérios e Órgãos/Entidades estão com dificuldade de acesso. 

 Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Foram entregues ou estão em vias de ser entregues, 434 respiradores, os equipamentos 
foram expedidos entre sexta e domingo, sendo: 47 (BA), 8 (CE), 92 (GO), 11 (MA), 6 
(MG), 62 (PA), 19 (PB), 10 (PE), 38 (PR), 3 (RJ), 11 (RN), 65 (RS), 61 (SP) e 1 (TO). 

 Foram transferidos 16 pacientes de Porto Velho/RO para o Rio de Janeiro/RJ e 5 
pacientes de Coari/AM para Manaus/AM.   

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informa que a situação em Assis Brasil/AC melhorou esta semana com menos casos de 
estrangeiros tentando atravessar a fronteira. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Ausente. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Ausente. 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Ausente. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Região Sul: 

 Santa Catarina: 

a) Ponto de atenção para toda Região Sul. Aumento exponencial do número de casos 

e da lista de espera para leitos de Uti Covid-19; 

b) Lista de espera de 390 pacientes. 

 Paraná: 
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a) Ocupação de leitos UTI Covid-19 aumentando; 

b) Paraguaios estão procurando o sistema de saúde em Foz do Iguaçu; 

c) O município encaminhou Ofício solicitando barreira sanitária na ponte. Documento 

já foi encaminhado ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Justiça e Segurança 

Pública. 

 Região Norte: 

 Rondônia: 

a) Ofício solicitando a transferência de 18 pacientes com perfil moderado para 

Manaus/AM. 

b) O MS informou que foram transferidos na sexta-feira (05.03.2021), 16 pacientes de 

Porto Velho/RO para Manaus/AM. 

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Luciana Lauria Lopes encerrou a 158ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise às 10h28m. 

 
 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos nesta reunião. 
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159ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 10/03/2021 
Horário: 10h10m às 10h34m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 159ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou que foi publicado Edital com abertura de 2.904 vagas do Programa Mais 
Médicos, a adesão pelos municípios deve ser feita entre os dias 9 e 15 de março, as 
inscrições dos médicos de 16 a 22 de março. 

 Com a Publicação da Portaria nº 373, foram autorizadas habilitações de 3.201 leitos, 
serão repassados R$ 361,7 milhões para custear estes leitos no período de janeiro a 
março. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-373-de-2-de-marco-
de-2021-306210095.  

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Informa que o fluxo da ponte na cidade fronteiriça de Assis Brasil/AC melhorou muito 
esses dias, chegando próximo a sua normalidade, após a aceitação da abertura pelos 
manifestantes que ali estavam. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Ausente. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Requereu atualização dos dados do Ministério da Saúde relacionados à vacinação da 
população indígena. 

 O MS informou que enviará o relatório atualizado para o MJSP. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente.  
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Informou que estão divulgando as informações sobre vacinas recebidas do Ministério 
da Saúde. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Região Centro-Oeste: 

 Mato Grosso do Sul: 
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a) Se pronunciou sobre a preocupação da fronteira Brasil – Paraguai. Será enviado 

Ofício; 

b) 98% de ocupação de leitos UTI; 

c) Preocupação com a fronteira Brasil – Paraguai, Ponta Porã está com 100% de 

ocupação e dificuldade de aquisição de medicamentos de intubação. Empresas 

estão atrasando os pedidos, uma delas é a Cristália; 

d) SEAF reiterou a necessidade de melhor fundamentação nos Ofícios. Disseram que 

irão providenciar Ofício ao Ministério da Saúde; 

e) Vacinas: estão remanejando vacinas excedentes, destinadas aos indígenas, para 

parte da população, em especial Ponta Porã, município considerado em estado 

crítico; 

f) O oxigênio está ok, os hospitais têm usinas próprias de O₂; 

g) O estado comentou sobre a possibilidade de solicitação de remoção de pacientes 

para outros estados. Foi orientado encaminhamento de Ofício ao Ministério da 

Saúde. 

 Mato Grosso: 

a) Ocupação de leitos UTI próximos a 100%; 

b) Medicamentos de intubação: irá encaminhar dados (equipe da saúde teve 

problemas técnicos); 

c) Ponto de atenção: dificuldade de contratação de profissionais da saúde e aumento 

de leitos UTI que estão relacionados a essas contratações; 

d) Oxigênio: White Martins informou ao estado que não ocorrerá problemas com o 

fornecimento de O₂. 

 Pontos de Atenção: 

a) Toda a Região Sul permanece como ponto de atenção; 

b) Santa Catarina: de acordo com o informe diário do estado, 395 pacientes na fila de 

espera por leitos UTI Covid-19; 

c) Fronteira Brasil – Paraguai: permanece como ponto de atenção as cidades de Foz 

do Iguaçu/PR e Ponta Porã/MS. 

 Reuniões – Articulação Federativa: 

a) Discussões sobre a PEC 186: críticas à revogação da linha de crédito para pagamento 

de precatórios; 

b) Demanda para continuidade da Lei Aldir Blanc e; 

c) Formação de consórcio para aquisição de vacinas de acordo com a decisão do STF 

(atuação complementar). 

 O Mtur informou que está à disposição para esclarecimentos da Lei Aldir Blanc. 

 O ME também se colocou à disposição para ajudar no caso da Lei Aldir Blanc. 

 O MJSP informou que está à disposição para ajudar no que for necessário com as 

fronteiras dos estados do PR e MS. 

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 
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 Informou que amanhã, 11.03.2021, ocorrerá o lançamento dos 800 dias de governo com 
ênfase na vacinação. 

 Foram 261 realizações no site do Governa, com 252 realizações validadas.  
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Ronaldo navarro, encerrou a 159ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise às 10h34m. 

 
 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O MJSP requereu atualização dos dados do Ministério da Saúde relacionados à 
vacinação da população indígena. 
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160ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 12/03/2021 
Horário: 10h03m às 10h26m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República, Robson 
Crepaldi, iniciou a 160ª Reunião Situacional do Comitê de Crise e repassou a palavra aos 
Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou que foram entregues 15 respiradores, sendo: 10 (MA) e 5 (PA). 

 Informou que a Anvisa fará pronunciamento às 10h00m de hoje para tratar entre outros 
assuntos, da aprovação do uso do Remdesivir contra a Covid-19, sendo o primeiro 
medicamento antiviral a ter recomendação em bula para pacientes com o novo 
coronavírus. 

 Também hoje, a Anvisa concedeu o registro definitivo para a vacina da Universidade de 
Oxford/AstraZeneca. Dessa forma, a vacina está liberada para ser utilizada na população 
em geral. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem informações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que retornaram ao Brasil num voo da TAP, 294 pessoas, dessas 248 são 
brasileiros e os demais com residência no Brasil. 

 Dia 11.03.2021, foi publicada a Nota à Imprensa nº 25 de modo a possibilitar o retorno 
ao país de cidadãos brasileiros retidos em território português, em 15.03.2021 será 
realizado em 3º voo comercial extraordinário entre Lisboa e Guarulhos. 
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-
imprensa/realizacao-de-terceiro-voo-comercial-extraordinario-entre-lisboa-e-
guarulhos-1.  
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 519 brasileiros já conseguiram retornar nos 2 voos já realizados em 26.02.2021 e 
10.03.2021. 

 Assim como nas ocasiões anteriores, a operação da próxima semana é privada. Os 
interessados devem tratar diretamente com a TAP da marcação ou do eventual 
reaproveitamento de bilhetes aéreos. Tendo em conta o estado de emergência e as 
restrições vigentes em Portugal, somente poderão ingressar no aeroporto os 
passageiros com bilhetes confirmados pela TAP. 

 O Itamaraty, por meio da Embaixada em Lisboa e dos Consulados-Gerais em Lisboa, 
Porto e Faro, seguirá prestando toda a assistência cabível aos brasileiros. 

 Em relação ao Reino Unido, informou que atualmente são cerca de 54 brasileiros que 
ainda não conseguiram retornar ao país por voos cancelados e dificuldade financeira. 
Esse número já foi de mais de 150 brasileiros. 

 Atualmente contam com 7 casos de desvalimentos que estão sendo assistidos pelo 
Governo federal. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Ausente. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Enviarão via CCOp um pedido de entrada no Brasil em caráter especial de 31 técnicos 
provenientes do México que vão chegar de forma gradual no domingo, 14.03.2021 em 
Guarulhos/SL e Galeão/RJ. 

 Após o embarque, os técnicos seguiram para São Luiz/MA e Teresina/PI. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Requereu ao MS repensar a ordem de vacinação dos prioritários, considerando o 
posicionamento da Segurança Pública. 

 O MS respondeu que já foi respondido, trata-se do Ofício nº 03, do mês de fevereiro de 
2021. Encaminhará cópia ao MJSP e estão abertos para agendar reunião, caso 
necessário for. 

 Devido ao cenário de lockdown no Distrito Federal, estão monitorando a possibilidade 
de lockdown total. Nessa eventualidade, requerem ao ME, orientações de como 
proceder em relação ao trabalho remoto, contabilização de pessoal e outros. 

 O ME disse que ainda não têm nada a esse respeito.   
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
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Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Região Sudeste: 

 Minas Gerais: 

a) Ocupação de leitos UTI Covid-19 em 78%; 

b) Região do Triângulos Sul e Norte com ocupação de leitos em torno de 86%; 

c) Ponto de atenção: aumentaram quantitativo de leitos UTI, mas não têm RH, estão 

exauridos; 

d) Solicitou envio da Força Nacional do SUS; 

e) Estado entrou na “Onda Roxa” (mais severa); 

f) Já foram identificadas as variantes do Reino Unido e do Amazonas no Estado; 

g) Enviarão os Ofícios já encaminhados ao MS para a SEGOV/SEAF reiterar os pedidos. 

 Rio de Janeiro: 

a) Óbitos diários: 95; 

b) Ocupação de leitos UTI Covid-19 em 70,5%; 

c) Região Centro-Sul está em nível alto, as demais regiões estão em níveis moderados; 

d) Curva está se mostrando em ascendência. 

 Espírito Santo: 

a) Até o momento, a pandemia no Estado está controlada; 

b) Óbitos totais: 6.610; 

c) Ocupação de leitos UTI Covid-19 em 80%, mas estão sendo inauguradas outras 

unidades; 

d) Oxigeno: controlado; 

e) Medicamentos de intubação: controlado; 
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f) Ponto de atenção: voltando os casos de contaminação dentro de hospitais e deverá 

faltar profissionais. 

 Região Norte: 

 Rondônia: 

a) Informou que o Governo do Estado acompanha a situação das demandas de oxigênio 

dos municípios, com atenção aos municípios de Santa Luzia d’Oete, Guajará-Mirim, 

Cacoal e Alvorada d’Oeste. 

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Informou do lançamento dos 800 dias de governo com ênfase na vacinação e demais 
entregas do Governo federal.  

 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 O Assessor da Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República, Robson 
Crepaldi, encerrou a 160ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h26m. 

 
 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O MJSP requereu ao ME orientações de como proceder em relação ao trabalho remoto, 
contabilização de pessoal e outros em caso de decreto de lockdown geral no Distrito 
Federal. 
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161ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 15/03/2021 
Horário: 10h05m às 10h18m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 161ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise agradecendo a todos os Ministério e Órgãos/Entidades pela pró-
atividade neste Comitê e no CCOp. 

 Informou também que estão sendo realizadas reuniões sobre oxigênio, vacinas e 
remédios de intubação, sendo assim, se algum ente que já não esteja participando 
destas reuniões se interessar em participar, deverá contatar o CCOp.  

 Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou a publicação da Portaria nº 431 que autoriza a abertura de 3,9 mil leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva – UTI para atendimento exclusivo dos pacientes Covid-19 
e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde – Grupo Coronavírus (COVID-19) a ser disponibilizado aos Estados e 
Municípios. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-431-de-11-de-
marco-de-2021-308028567  

 Foi iniciado no sábado (13.03.2021), o envio de 360 respiradores, sendo: 36 (AP), 27 
(BA), 21 (CE), 40 (GO), 10 (MA), 7 (MT), 35 (PB), 17 (PE), 10 (PI), 2 (PR), 112 (RS), 41 (SP) 
e 2 (TO). 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem informações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
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Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Aguardam a PEC 186 para iniciarem o pagamento do novo auxilio emergencial. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 
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 Região Sul: 

 Paraná: 

a) Município de Foz do Iguaçu. Ponto de atenção em razão do aumento exponencial 

de casos e da ocupação de leitos UTI Covid (acima de 100%). 

 Região Norte: 

 Rondônia: 

a) Permanece como ponto de atenção em razão do recebimento de Ofícios informando 

escassez de oxigênio. Os documentos foram enviados ao MS.  

  
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Ronaldo Navarro, encerrou a 161ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise às 10h18m. 

 
 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamento na 161ª Reunião Situacional do Comitê de Crise. 
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162ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 17/03/2021 
Horário: 10h05m às 10h47m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 162ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise agradecendo a todos os Ministério e Órgãos/Entidades pelos serviços 
prestados no período em que o CCOp completa 1 ano de trabalho. 

 Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou que iniciaram a distribuição de 4.558.420 doses de vacina contra a Covid-19, 
totalizando 24.65 milhões de doses distribuídas. 

 Entrega de 23 respiradores, sendo: 2 (TO), 12 (PR) e 9 (RO). 

 Enviado medicamentos para intubação, sendo: 8.430 (SE) e 8.030 (PA). 

 Será iniciada em 12.04.2021 a campanha da vacinação contra a Influenza com a 
distribuição de 79,6 milhões de doses para imunização do público alvo. 

 
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sobre a demanda do MJSP, consultada a área técnica do ME responsável, esta não 
vislumbra a ocorrência de lockdown geral no Distrito Federal que afete os servidores 
públicos federais. Sendo assim, o trabalho remoto e demais trabalhos, continuam como 
estão. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Ausente. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou a publicação da Nota nº 26 do MRE, em 15.03.2021, sobre novos voos 
comerciais extraordinários entre Brasil e Portugal, para atender a demanda de nacionais 
brasileiros impossibilitados de retornar ao país devido à suspensão temporária da rota 
aérea entre Brasil e Portugal, foi autorizada a realização de mais 3 voos comerciais 
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extraordinários entre Lisboa e Guarulhos, a serem operados pela empresa aérea LATAM, 
nos dias 23, 25 e 27 de março de 2021. 

 Pelos 3 voos realizados pela TAP, em 26.02.2021 e 10 e 15.03.2021, 628 brasileiros 
conseguiram retornar ao país. 

 Assim como nas ocasiões anteriores, os voos a serem operados pela LATAM têm caráter 
privado. Os interessados devem tratar diretamente com aquela empresa aérea a 
marcação ou o eventual reaproveitamento de bilhetes. Tendo em conta o estado de 
emergência e as restrições vigentes em Portugal, somente poderão ingressar no 
aeroporto os passageiros com bilhetes confirmados pela LATAM. 

 O Itamaraty, por meio da Embaixada em Lisboa e dos Consulados-Gerais em Lisboa, 
Porto e Faro, seguirá prestando toda assistência cabível aos brasileiros. 
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-
imprensa/novos-voos-comerciais-extraordinarios-entre-brasil-e-portugal.  

 Trará na próxima reunião, um relatório de mapeamento e monitoramento dos 
brasileiros em países estrangeiros.  
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Com a publicação da Emenda Constitucional nº 109 pelo Congresso Nacional, 
encaminharam a SAG/SAJ a minuta de Medida Provisória do novo auxílio emergencial.  

 O “enxoval” que compreende as minutas de Medida Provisória, Decreto e Portaria já 
estão prontos e aguardando para serem publicados. 

 A minuta do Decreto já foi encaminhada ao Ministério da Economia para fazerem suas 
considerações.   
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Têm identificado fechamento de Feiras Livres e isso tem impactado muitos os 
produtores.  

 O MAPA fará um Protocolo de não fechamento e requer apoio da SEAF/SEGOV para 
divulgar esse Protocolo com os estados e municípios.  

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 As informações relatadas pela SEGOV neste Comitê visam apresentar um panorama da 
situação dos estados e municípios. 

 Em 15.03.2021 iniciaram a 4ª rodada de reuniões com o Comitê de Crise Estadual – 
Região Nordeste. Na data de hoje, terão reuniões com a Região Sul e Norte. 

 Foi realizada breve apresentação sobre o fluxo da Resolução nº 12. 

 Participaram: BA, SE, RN e PI. 

 Região Nordeste: os casos seguem aumentando na região. 

 Sergipe: 

a) Colapso de leitos nas redes privada e pública; 

b) Oxigênio: acompanhamento junto ao fornecedor, não foi sinalizado nenhuma 

alteração; 

c) Pontos críticos: monitores, respiradores, bombas de infusão e RH; 

d) Estado irá reiterar pedidos encaminhados ao MS para SEAF. 

 Bahia: 

a) Colapso das UPAS; 

b) Taxa de ocupação de leitos acima de 90%. Há filas de espera por leitos; 

c) Pacientes estão tendo um tempo de permanência mais prolongada nos hospitais. 

Há fila de espera por leitos; 

d) Oxigênio: produção tranquila. O problema está nos cilindros. Em torno de 200 

municípios se manifestaram quanto a escassez de cilindros; 

e) Dificuldade na contratação de RH; 

f) Solicitaram celeridade no processo alfandegário da vacina SPUTNIK V; 

g) Dificuldade de transporte de pacientes (ambulâncias ficam ocupadas na frente dos 

hospitais). 

 Piauí: 
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a) Principal gargalo: leitos. 135 pacientes aguardando na fila; 

b) Ponto de atenção: cilindros de oxigênio. 

 Rio Grande do Norte: 

a) 100% de ocupação dos leitos da rede privada e 94% na rede pública; 

b) Oxigênio: há estoque. 

 Região Sul: 

 Paraná: 

a) Foz do Iguaçu: encaminhou Ofício solicitando vacinas. Permanece em situação 
crítica; 

b) O estado do Paraná está com fila de espera de leitos UTI de 641 pacientes. Leitos 
enfermaria: 716. 

 Santa Catarina: 
a) Quantitativo na lista de espera por leitos UTI: 476. Leitos clínicos: 140. 

 Rio Grande do Sul: 
a) Quantitativo na lista de espera por leitos UTI e clínicos: 337. 

 Região Norte 

 Rondônia:  
a) Encaminhou Ofícios solicitando insumos, transporte de pacientes e Oxigênio. A 

situação no estado é crítica. 

 Reunião com a CNM: 
a) Necessidade de esclarecer com o Ministério da Saúde, o fluxo das demandas dos 

municípios (via Comitês Estaduais de Crise ou via Comissão Tripartite?). 

 O MS informou que o fluxo das demandas, devem seguir a Resolução nº 12 e o que não 
for da resolução, seguir o fluxo pactuado pela Comissão Tripartite. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Consultou o Comitê sobre a Lei nº 14.125 de 10.03.2021, que dispõe sobre a 
responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 e 
sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado. 

 No que tange a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito 
privado, qual o entendimento deste Comitê sobre esse tema?  

 A SAM requereu que a SAG formalize o questionamento ao MS para que possamos 
assessor os Ministros representantes do Comitê de Crise. 

 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Ronaldo Navarro, encerrou a 162ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise às 10h47m. 
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 Encaminhamentos 
 

 A SAG/CC encaminhará pedido de explicação ao MS sobre a aquisição e distribuição de 
vacinas por pessoas jurídicas de direito privado, conforme disposto pela Lei nº 14.125, 
de 10.03.2021 e repassará ao Comitê de Crise para assessorarmos os Ministros deste 
Comitê.  
 

 O MAPA fará um Protocolo de não fechamento de Feiras Livres e enviará à SEAF/SEGOV 
para apoiar na divulgação deste Protocolo com os estados e municípios. 
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163ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 19/03/2021 
Horário: 10h10m às 10h45m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 163ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Foram entregues mais 134 respiradores, sendo: 13 (BA), 29 (GO), 10 (MA), 5 (MG), 15 
(MT), 3 (PB), 2 (PE), 15 (PI), 8 (PR), 19 (SP) e 15 (TO). 

 Por meio de Pregão, foi adquirido medicamentos de intubação orotraqueal – IOT, sendo: 
342.125 antracúrio e 681.595 propofol. Os medicamentos foram entregues aos estados 
de forma proporcional. 

 Fizeram outras requisições administrativas de medicamentos IOT e aguardam as 
respostas das empresas. 

 Foram autorizados mais 8.822 leitos de UTI Covid-19, sendo: 40 (AC), 48 (AL), 142 (AM), 
440 (BA), 195 (CE), 447 (DF), 397 (GO), 81 (MA), 873 (MG), 117 (MS), 120 (MT), 5 (PA), 
154 (PB), 291 (PE), 45 (PI), 662 (PR), 130 (RJ), 83 (RN), 31 (RO), 800 (RS), 390 (SC), 90 
(SE), 3.227 (SP) e 14 (TO), com um total de investimento de R$ 420,2 milhões.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Ausente. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informe sobre Brasileiros retidos no exterior: total de 857 brasileiros entraram em 
contato com os Consulados. Destes, 75% se encontram na Europa e destes, 90% em 
Portugal onde o Itamaraty já vem fazendo gestões com as Companhias aéreas TAP e 
LATAM para repatriação em voos privados extraordinários. 
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 Informou que a Cia. Aérea AZUL também entrou em contato para que o Itamaraty faça 
gestão de 2 voos da Cia., vindos de Portugal. O MRE está trabalhando nisso e trará as 
novidades assim que elas se concretizarem.  
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informou que receberam a ADPF nº 754 com novos pedidos de informações sobre a 
escassez de oxigênio nos estados devido ao aumento do consumo. Vai verificar com o 
contencioso da AGU junto ao STF para obter maiores informações e repassará a este 
Comitê assim que possível. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou de nova decisão do STF na ADPF nº 709 que trata do Plano do Governo federal 
para conter a Covid-19 entre os Indígenas. O Ministro Luís Roberto Barroso do STF 
determinou que, em 48 horas, contadas da ciência da decisão, o MJSP indique as pastas 
responsáveis pelo detalhamento e execução das ações de acesso à água potável e 
saneamento com o propósito de enfrentar a pandemia entre os indígenas. 

 O MS, por sua vez, deverá disponibilizar o acesso às informações do SIASI – Sistema de 
Informação da Atenção à Saúde Indígena, aos técnicos indicados pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e 
prestar os esclarecimentos requeridos sobre as equipes volantes que atuam entre os 
indígenas. 

 O STF também abriu prazo de 15 dias para que o MJSP coordene e apresente um Plano 
de Execução e Monitoramento do Plano Geral que detalhe as ações a serem tomadas, 
destacando sete pontos em sua decisão: são eles:  
a) Distribuição de cestas alimentares; 
b) Acesso a água potável e a saneamento; 
c) Vigilância e informação em saúde; 
d) Assistência integral e diferenciada; 
e) Disponibilização de pessoal; 
f) Equipamentos e infraestrutura em geral e; 
g) Governança quanto à execução do plano. 

 O MJSP necessita do apoio do MMFDH, MS, MD, MC e GSI para responder a contento 
essa demanda do Ministro Luís Roberto Barroso do STF.  

 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 
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 Informou a publicação da MP nº 1.039, de 18.03.2021, que institui o Auxílio Emergencial 
2021 para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1039.htm.  

 Estão finalizando o Decreto e se reuniram hoje às 16h30m para fechar o texto. 

 A Portaria será publicada logo em seguida ao Decreto. 

 O ME informou que estão cientes da reunião.   
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Já fez contato com o MRE para divulgar as repatriações realizadas sob a gestão do 
Itamaraty em Portugal. 

 A SAM pediu para divulgarem também a questão da MP do Auxílio Emergencial colocada 
pelo MC. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informou que revisaram as Recomendações para a Comercialização de Produtos 
Alimentícios em Feiras Livres, Sacolões e Varejistas e encaminham ao CCOp na data de 
hoje. 

 Finalizaram também, o hotsite do Ministério com o Mapa Contra Coronavírus, disponível 
pelo link: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/campanhas/mapacontracoronavirus.  

 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 As informações relatadas pela SEGOV neste Comitê visam apresentar um panorama da 
situação dos estados e municípios. 

 Em 17.03.2021 iniciaram a 4ª rodada de reuniões com o Comitê de Crise Estadual – 
Regiões Sul e Norte. 

 Foi realizada breve apresentação sobre o fluxo da Resolução nº 12. 

 Região Sul: participaram todos os estados. Os casos seguem aumentando na Região. 

 Rio Grande do Sul: 

a) Oxigênio: consumo aumentou, mas segue controlado; 

b) Pediram que as medidas restritivas sejam unificadas em todos os estados; 
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c) Medicamentos de intubação: tiveram entrega em 16.03.2021, mas há preocupação 

com o insumo em razão do aumento dos casos de covid-19. 

 Santa Catarina: 

a) Agravamento da crise; 

b) Lista de espera de leitos UTI Covid: acima de 500; 

c) Total de óbitos em 17.03.2021: 167; 

d) Não dispõe de respiradores nas UPS (todos ocupados); 

e) Estratégia adotada: os pacientes no final do tratamento Covid, estão terminando o 

tratamento em domicílio (com oxigênio). Sugestão para implementar Hospital de 

Campanha no Estado; 

f) Processos seletivos para contratação de RH não foram bem sucedidos, falta RH; 

g) Medicamentos: estoque de bloqueadores musculares no limite (dificuldade de 

aquisição em razão da excessiva alta de preços); 

h) Oxigênio está controlado. 

 Paraná: 

a) 95% de taxa de ocupação de leitos UTI Covid-19; 

b) Lista de espera por leitos: 708 pacientes aguardando leitos de UTI (maior parte na 

região metropolitana) e 635 leitos clínicos; 

c) Oxigênio: não têm dificuldades, os problemas seriam de logística para os pequenos 

municípios (são pontuais e o Estado está ajudando estes municípios); 

d) Pontos mais críticos: medicação e oxigênio; 

e) Medidas restritivas não estão tendo resultado positivo; 

f) Medicamentos: o custo da medicação aumentou muito; 

g) Foz do Iguaçu: faltam leitos e é uma região preocupante; 

 Região Norte: participaram os Estados de RO e TO. 

 Rondônia: 

a) Número de casos confirmados em 16.03.2021 foi recorde. Crescimento da fila de 
espera por leitos (170 pacientes), letalidade em alta (2,05%); 

b) Evolução rápida da doença com maior permanência do paciente em UTI; 
c) Muitos profissionais da saúde testando positivo. Dificuldade de contratação de mão-

de-obra; 
d) O Estado tem feito pedidos de transferência de pacientes (moderados, 

principalmente); 
e) Oxigênio: solicitação de informações aos municípios desde fevereiro, respostas 

iniciais não sinalizaram desabastecimento; piora rápida a partir de 10.03.2021; 
remessa de oxigênio na quinta-feira; 

f) Fronteiras: missão da SES no município de Guajará-Mirim (taxa de letalidade de 
3,11%).   

 Tocantins: 

 Taxa de ocupação hospitalar de UTI acima de 99% nos últimos 15 dias; fila de 53 
pacientes para UTI; 

 Maior gargalo: equipamentos (ventiladores e bombas de infusão); pedido de 40 
ventiladores de UTI e transporte; 

 RH: ainda é um fator complicador; 

 Medicamentos: dificuldade de aquisição. Recebeu 2 tipos de medicamentos nesse final 
de semana, mas faltam outros (estoque zerado de heparina, por exemplo); 

 Levantamento sobre oxigênio: preocupação com 3 municípios. 
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Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-
19 e sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado, 
no que tange a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito 
privado, encaminhará Ofício ainda hoje ao MS. 

 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Ronaldo Navarro, encerrou a 163ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise às 10h45m. 

 
 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A AGU aguarda as informações que serão encaminhadas pelo MS e pala SAJ/SG/PR para 
concluir a elaboração da peça judicial em resposta à ADPF nº 754 do STF (escassez de 
Oxigênio nos estados). 
 

 O MJSP aguarda o apoio dos Ministérios: MMFDH, MS, MD, MC e GSI para responderem 
à ADPF nº 709 do STF (acesso à água potável e saneamento em terras indígenas). 
 

 O MC espera resolver hoje, o texto final do Decreto que regulamenta a MP nº 1.039 que 
instituiu o novo Auxílio Emergencial.  
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164ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 22/03/2021 
Horário: 10h06m às 10h36m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento - SAM/CC 

 O Subchefe-Adjunto Executivo da SAM, Ronaldo Navarro, iniciou a 165ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde - MS 

 O MS atualizou os números de doses de vacinas do Instituto Butantan e da AstraZeneca 
que foram distribuídas aos Estados nos dias 20 e 21/03. São os seguintes: 

o Tocantins – 54.200 
o São Paulo – 30.900 
o Sergipe – 124.200 
o Santa Catarina – 471.750 
o Rio Grande do Sul – 1.002.850 
o Roraima – 23.500 
o Rondônia – 54.400 
o Rio Grande do Norte – 240.300 
o Rio de Janeiro – 1.361.580 
o Paraná – 794.250 
o Piauí – 217.800 
o Pernambuco – 619.400 
o Paraíba – 292.750 
o Pará – 246.000 

o Mato Grosso – 168.500 
o Mato Grosso do Sul – 161.650 
o Minas Gerais – 1.631.150 
o Maranhão – 246.000 
o Goiás – 129.100 
o Espírito Santo – 84.300 
o Distrito Federal – 48.250 
o Ceará – 182.850 
o Bahia – 441.200 
o Amapá – 15.450 
o Amazonas – 221.800 
o Alagoas – 88.200 
o Acre – 30.920 

 A representante do MS informou que o ministério recebeu ontem, 21/03, 1.022.400 
doses de vacinas oriundas do consórcio Covax. A organização da distribuição dessas 
vacinas aos Estados já foi iniciada. 

 Com relação aos respiradores, foram distribuídas aos estados as seguintes quantidades: 
o Amazonas – 36 
o Bahia – 13 
o Goiás – 29 
o Maranhão – 10 
o Minas Gerais – 15 
o Mato Grosso – 15 

o Paraíba – 13 
o Pernambuco – 2 
o Piauí – 15 
o Paraná – 2 
o Tocantins - 15 

 Foram realizadas, durante o fim de semana, reuniões sobre medicações para Intubação 
Orotraqueal – IOT e sobre o abastecimento de oxigênio hospitalar. 

 Acerca do abastecimento de oxigênio hospitalar, o MS está elaborando o plano de ação 
imediato. O ministério destacou que o plano de ação precisa da participação de outros 
atores – Ex. Indústria, outros atores públicos etc. Ainda sobre esse tema, o MS salientou 
que está em curso a redistribuição do material utilizado que foi encaminhado à Manaus 
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para superar a crise do abastecimento de oxigênio do Estado. Segue, abaixo, o 
detalhamento: 

o Apoio a iniciativa do Governo do Estado do Amazonas e da White Martins para 
coleta e envio de material, com apoio do MD – em execução, material sendo já 
transportado ou coletado para embarque 

 

Material  Quant  Origem  Destino/Usuário  

Concentradores O2  70  Manaus  RN  

Concentradores O2  50  Manaus  RO  

Cilindros O2  200  Manaus  PR  

Usinas de O2 White Martins  2  Manaus  SC  

Usinas de O2 White Martins  1  Manaus  AC  

Usinas de O2 Hosp Amor  1  Manaus  RO  

 
o Requisição e envio de cilindros de oxigênio, 10m3, cheios, com apoio do MD – 

em execução, início das entregas previsto para 22 de março e conclusão até 26 

de março  

Material  Quant  Origem  Destino/Usuário  

Cilindros O2  400  São Paulo  RO  

Cilindros O2  240  São Paulo  AC  

Cilindros O2  160  São Paulo  RN  

Cilindros O2  100  São Paulo  CE  

Cilindros O2  100  São Paulo  Região Sul  

 
o Aumento quantidade de oxigênio requisitado pelo MS enviado a Rondônia, com 

apoio do MD – execução imediata; primeira remessa, nesse ritmo, em 22 de 
março  

 

Material  Origem  Destino/Usuário  

Quant inicial 
prevista  

(m3/mês)  

Quant atual 
ajustada  

(m3/mês) (1)  

O2 em isotanques  Manaus  Porto Velho  80.000  160.000  

(1) vôos diários em aeronave KC-390, 5.400 m3 por viagem  

 

o Obtenção de concentradores de oxigênio no exterior, com apoio da iniciativa 

privada – previsão de chegada, primeira semana de abril  

Material  Quant  Origem  Destino/Usuário  

Concentradores O2 110V  2.350  China  Brasil  

Concentradores O2 220V  1.756  EUA  Brasil  
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o Requisição, transporte (com o apoio do MD) e apoio à instalação de mini 

usinas de oxigênio – recém executado, material em funcionamento  

Material  Quant  Origem  Destino/Usuário  

Usinas de O2  2  RJ  AP  

 

 Informou que a reunião que estava agendada para o fim de semana com representantes 

da indústria farmacêutica, que trataria dos IOTs, foi cancelada por solicitação dos 

empresários do setor. Diante dessa situação, representantes do MS realizam, hoje, 

reunião em SP com prepostos da indústria farmacêutica. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento - SAM/CC 

 Ao comentar as informações apresentadas pelo MS, o Subchefe-Adjunto Executivo da 
SAM, Ronaldo Navarro destacou que: 

o O MS orientou os Estados a utilizar as vacinas reservadas para a segunda dose 
para ampliar o público alvo. Navarro solicita que a divulgação dessa informação 
seja ampliada. 

o O MS oriente os Estados a ampliar o período de funcionamento dos postos de 
saúde dedicados à vacinação  

o O STF solicitou informações sumárias sobre o plano de oxigênio. AGU, MS e Casa 
Civil estão mantendo entendimentos para responder o questionamento do STF 

 
Ministério da Defesa – MD  

 Ausente. 
 
Ministério Turismo – MTur  

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Economia – ME  

 Solicitou que as eventuais cargas de IOTs importadas, adquiridas pelo setor público ou 
privado, sejam informadas ao ME para que o ministério auxilie na agilização do 
desembaraço aduaneiro (entrada por portos e aeroportos).  

 
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN 

 Sem apontamentos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério das Relações Exteriores - MRE 

 Acerca dos voos previstos para transporte de brasileiros entre Lisboa e Brasil: 
o Voos da LATAM estão programados para os dias 23, 25 e 27 de março; 
o Voos da AZUL estão previstos para dos dias 23, 24 e 29 de março. 

 Informou que ministro do MRE esteve no aeroporto de Guarulhos para receber a carga 
de vacinas da iniciativa Covax; 

 Os postos do MRE no exterior foram orientados a manter o apoio para o processo de 
envio de vacinas e IOTs para o Brasil  
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Advocacia Geral da União - AGU 

 Sobre a ADPF 754 que trata da questão das vacinas e, agora, também o problema 
relacionado ao abastecimento de oxigênio hospitalar, a AGU informou que até amanhã 
- 23/03 - deverá concluir a resposta. 

 
Ministério das Minas e Energia - MME 

 Ausente. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP 

 Ausente. 
 
Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Educação - MEC 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania – MC  

 Informou que no dia 19/03 foi realizada reunião com todos os órgãos envolvidos na 
operacionalização do auxílio emergencial – SAG, CAIXA, SAJ, ME e DATAPREV – para 
finalizar a minuta do Decreto que será enviado ao ME. O MC espera que o Decreto esteja 
apto para assinatura e publicação no próximo dia 25/03.  

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos - MMFDH 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social - SECOM 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informou que tratou com a SEGOV/SEAF, no dia 19/03, de questões relacionadas ao 
fechamento de feiras livres em municípios   

 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Ausente. 
 
Banco Central - BC 

 Sem apontamentos. 
 
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 

 Sem apontamentos. 
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Secretaria Geral – SG/PR 

 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Sem apontamentos. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Informa que foi expedido ofício ao MS com consulta acerca da autorização da 
comercialização de vacinas, condicionada à doação  

 
Assessoria Espacial de Comunicação da Casa Civil - AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE/PR 

 Sem apontamentos. 
 
 

 
 

 Encaminhamentos 
 

 
Ministério da Saúde – MS 

 Providenciar resposta para ofício encaminhado pela SAG/CC (ofício n.º 02/ASEP/SAG, 
de 19/03/2021). 

 
Advocacia Geral da União – AGU 

 Verificar se existem judicializações realizadas pelos Estados sobre o tema ‘Oxigênio 

Hospitalar’.    

Secretaria Especial de Comunicação Social - SECOM 

 Organizar a divulgação das ações em curso para sanar a falta de oxigênio hospitalar  
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165ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 24/03/2021 
Horário: 10h06m às 10h31m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 165ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Visando garantir o abastecimento de medicamentos para intubação orotraqueal – IOT, 
o MS garantiu em reuniões com as indústrias farmacêuticas na segunda e terça-feira, 
mais de 2,8 milhões de unidades, sendo: 
a) 1.260.000 unidades com a empresa Cristália; 
b) 1.400.000 unidades com a empresa União Química e; 
c) 212.000 unidades com a empresa Eurofarma. 

 Foram entregues mais 78 respiradores, sendo: 37 (SP), 15 (RN), 10 (SE), 10 (RO) e 6 (PR). 

 Foram transferidos 18 pacientes de Manaus, sendo: 
a) 15 para Porto Velho (RO) e, 
b) 3 para o Acre.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que o 1ª voo da LATAM de Lisboa a São Paulo saiu ontem (23.03.2021) de 
Portugal, em breve farão uma Nota à Imprensa. 

 Na data de hoje deverá sair um voo da AZUL também de Portugal. Informará este Comitê 
assim que confirmar o voo.  
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Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Informou que: 
a) ADPF nº 754 que determinou ao Governo federal a divulgação da ordem de 

preferência entre os grupos prioritários para a vacinação contra a Covis-19, a SAJ/SG 
encaminhou seus apontamentos para subsidiar a AGU na resposta ao STF; 

b) ADPF nº 742 sobre a implementação de medidas emergenciais de mitigação dos 
impactos da Covid-19 em territórios de População Quilombola, receberam Ofício na 
data de ontem, 23.03.2021 da decisão do STF, que determinou que o Governo 
federal elabore: 
 No prazo de 30 dias um plano nacional de enfrentamento da pandemia da 

Covid-19 voltado à população quilombolas e; 
 Protocolos sanitários para assegurar a eficácia da vacinação na fase prioritária. 

 
Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que a resposta ao Ofício sobre medicamentos de intubação orotraqueal está 
finalizado e encaminhará ainda hoje à SAM. 

 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sobre a ADPF nº 742 (População Quilombola) a Secretaria Especial de Desenvolvimento 
Social – SEDS, tem acompanhado esse assunto e está colaborando com a resposta ao 
STF. 

 No que tange ao Auxílio Emergencial informou que a proposta de Decreto está no 
Ministério da Economia para andamento visando a sua publicação. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que farão hoje uma reunião para tratar da ADPF nº 742. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
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Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 As informações relatadas pela SEGOV neste Comitê visam apresentar um panorama da 
situação dos estados e municípios. 

 Região Centro-Oeste: 

 Como nas outras regiões, está vivendo o pior momento da crise com aumento de casos 

e de óbitos, taxa de ocupação de leitos UTI acima de 100%, filas crescentes e demandas 

de RH. 

 Mato Grosso: 

a) Ação judicial contra a União sobre fornecimento de oxigênio para municípios do 

interior (questão logística); 

b) Outras preocupações: falta de soro antiofídico, período crítico para dengue. 

 Mato Grosso do Sul: 

a) Das 4 macrorregiões, 3 estão no penúltimo nível de risco. Há 4 municípios na 

situação extrema (cinza) e apensas 3 municípios com algum nível de tranquilidade 

(amarela); 

b) Dificuldade política: resistência dos prefeitos em diminuir o nível da atividade 

econômica. 

 Goiás: 

 Qualificação da mão-de-obra (equipes pouco experientes) e maior ciclo de ocupação de 
leitos. 17 das 18 regiões estão em calamidade, doença ocupa 2/3 dos leitos de UTI. 

 Sobrecarga do setor privado é pior do que a do setor público, logo, requisições 
administrativas vão prejudicar ainda mais o setor privado; outras ações da ANVISA 
parecem mais efetivas (importação, redução de prazos, entre outras). 

 Entidades Municipalistas: Frente Nacional dos Prefeitos: 

 Constituição do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar). 

 Agenda: reunião hoje com a Região Sudeste, encerrando, assim, a 4ª rodada.   
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Ronaldo Navarro, encerrou a 165ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise às 10h31m. 

 
 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O MRE informará sobre os voos das empresas LATAM e AZUL vindos de Portugal.  
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166ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 26/03/2021 
Horário: 10h10m às 10h33m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 166ª Reunião Situacional do Comitê de 
Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou que foram entregues 86 respiradores, sendo: 4(ES), 10 (GO), 2 (MA), 1 (PA), 
10 (PB), 13 (PE), 22 (PR) e 24 (RS). 

 Na data de ontem (25.03.2021) iniciou a entrega de medicamentos de intubação 
orotraqueal - IOT aos estados, previsão de conclusão até o final de semana. 

 Entrega de 1.022.300 vacinas aos estados, conforme tabela abaixo: 
 

Estado 

37%  
Povos e 

comunidades 
tradicionais 
quilombola 

3% 
Trabalhadores 

de Saúde 

POP-ALVO 
FASE 1 

  
ASTRAZENECA  

D1, 5% 

        CAIXAS DOSES 

        100 1.022.300 

Rondônia 520 3.490 4.010 42 4.200 

Acre 0 1.333 1.333 14 1.400 

Amazonas 3.160 6.223 9.383 99 9.900 

Roraima 0 877 877 9 900 

Pará 47.887 15.110 62.997 661 66.100 

Amapá 3.180 1.133 4.312 45 4.500 

Tocantins 2.417 3.180 5.598 59 5.900 

NORTE 57.164 31.346 88.510 929 92.900 

Maranhão 63.087 13.557 76.643 805 80.500 

Piauí 15.591 7.805 23.395 246 24.600 

Ceará 11.239 20.866 32.105 337 33.700 

Rio Grande do Norte 9.218 7.807 17.025 179 17.900 

Paraíba 7.054 9.788 16.842 177 17.700 

Pernambuco 20.078 22.526 42.604 447 44.700 

Alagoas 20.065 7.185 27.250 286 28.600 

Sergipe 12.161 4.898 17.058 179 17.900 
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Bahia 99.107 35.207 134.313 1.410 141.000 

NORDESTE 257.599 129.638 387.236 4.066 406.600 

Minas Gerais 48.271 62.772 111.043 1.166 116.600 

Espírito Santo 5.902 11.130 17.032 179 17.900 

Rio de Janeiro 5.482 55.063 60.545 636 63.600 

São Paulo** 3.825 134.589 138.414 1.453 145.300 

SUDESTE 63.480 263.554 327.034 3.434 343.400 

Paraná 3.554 33.197 36.751 386 38.600 

Santa Catarina 3.244 20.774 24.018 252 25.200 

Rio Grande do Sul 20.159 39.498 59.658 626 62.600 

SUL 26.957 93.470 120.427 1.264 126.400 

Mato Grosso do Sul 649 6.864 7.513 79 7.900 

Mato Grosso 4.724 7.536 12.260 129 12.900 

Goiás 7.552 16.444 23.996 252 25.200 

Distrito Federal 4 6.639 6.643 70 7.000 

CENTRO-OESTE 12.929 37.482 50.411 530 53.000 

BRASIL 418.129 555.490 973.619 10.223 1.022.300 

    973.619     1.022.300 

Amostras para análise do INCQS: total de 100 doses.  

  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Informou que o Ministro Paulo Guedes assinou ontem (25.03.2021) a minuta do Decreto 
do novo auxílio emergencial.  
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que a LATAM realizou 2 voos de Portugal para o Brasil nos dias 23 e 25 de 
março, e o 3º voo está previsto para amanhã (27.03.2021). 

 Os voos da AZUL estão programados para ocorrerem nos dias 28 e 29 de março. 

 O Itamaraty já solicitou informações dos passageiros para fazerem a Nota à Imprensa, 
porém a LATAM ainda não repassou essas informações, assim que tiverem em posse, 
enviarão uma cópia à este Comitê.  
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 
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 Informou que mapearam ações judiciais referentes à falta de insumos para intubação 
orotraqueal na Justiça Federal dos estados do AM, RO, MT e SP. Na Justiça Estadual 
notaram que existem, porém ainda não conseguiram mapear essas ações judiciais, 
assim que conseguirem, repassarão a este Comitê. 

 Sobre o pedido de ampliação do prazo de 48hrs para Nota Informativa ao STF na ADPF 
nº 756, informou que já peticionaram mas ainda não foi pautado para julgamento. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Informou que protocolaram na ANVISA, na data de ontem (25.03.2021) às 13h00m, os 
documentos da Vacina da USP. A primeira vacina Brasileira. Aguardam aprovação da 
Agência Reguladora.  

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Agradeceu o ME pela rápida apreciação do Decreto assinado pelo Ministro Paulo 
Guedes sobre o novo auxílio emergencial. Encaminharão à SAJ para em seguida seguir 
para a publicação, juntamente com a Portaria, em DOU Extraordinário de hoje. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem informações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Fim da 4ª rodada de reuniões com comitês de crise estaduais. 

 Região Sudeste: 

 Como nas outras regiões, está vivendo o pior momento da crise com aumento de casos 

e de óbitos, taxa de ocupação de leitos UTI acima de 100%, filas crescentes e demandas 

de RH. 

 Questões gerais: cilindros para oxigênio, necessidade de acelerar medidas econômicas 

(pagamento do auxílio emergencial, linhas de crédito, etc). 

 Rio de Janeiro: 

a) Maior preocupação com kits de intubação. 

 Minas Gerais: 

a) Problemas políticos. CPI fura filas. 

 Espírito Santo: 

a) Colapso nos hospitais particulares. 

 São Paulo: 
a) Pediu mais transparência nos repasses, reclamou da mudança no registro de óbitos 

(que já foi cancelada), também reclamou dos atrasos no cronograma da vacinação, 
que prejudicam o planejamento e criam mais tensão com a população (ataques em 
redes sociais). 

 Demandas: 
a) Especificações da ANVISA para a importação de concentradores de oxigênio da 

China; 
b) Alterações no PNI: inclusão de trabalhadores que fornecem oxigênio e das 

funerárias e coveiros.   
 

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Recebeu do MS a resposta do Ofício sobre a comercialização de vacinas por empresas 
privadas e repassou à SEGOV para possível articulação sobre um Projeto de Lei no 
Congresso sobre esse tema.  

 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Luciana Lauria Lopes, informou a todos que o MC encaminhou o 2º 
Relatório Mensal, abrangendo o período de 19.02.2021 a 11.03.2021, conforme 
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determinado pela Resolução nº 11 deste Comitê, que instituiu o GT para a coordenação 
das medidas de proteção e de prestação de contas de benefícios, em resposta aos 
impactos relacionados ao coronavírus. 

 Em seguida, encerrou a 166ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h33m. 
 
 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 166ª Reunião Situacional do Comitê de Crise. 
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167ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 29/03/2021 
Horário: 10h03m às 10h27m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Ronaldo Navarro, iniciou a 167ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise informando que enviaremos um e-mail contendo uma demanda do 
Governo do Estado de Minas Gerais amparado na Resolução nº 12, pediu que todos os 
Ministérios e Órgãos/Entidades deste Comitê respondam com a maior brevidade para 
que possamos dar o devido andamento aos pedidos do Governador Romeu Zema Nato. 

 Informou que devido a outra agenda, a Subchefe Adjunta de Gestão Pública da 
Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, 
Luciana Lauria Lopes daria andamento a Reunião deste Comitê. 

 Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou que foram autorizadas 2.471 habilitações de leitos UTI Covid, sendo: 226 (AL), 
45 (AM), 10 (BA), 10 (CE), 59 (DF), 8 (ES), 255 (GO), 34 (MA), 230 (MG), 28 (MS), 123 
(MT), 7 (PA), 9 (PB), 246 (PE), 9 (PI), 214 (PR), 465 (RJ), 62 (RN), 10 (RO), 28 (RR), 197 
(RS), 60 (SC), 126 (SP) e 10 (TO), totalizando R$ 113.616.000,00. 

 Foram autorizadas 919 habilitações de Leitos de Suporte de Ventilação Pulmonar – 
LSVP, sendo: 36 (AM), 19 (BA), 117 (DF), 32 (GO), 5 (MA), 191 (MG), 26 (MT), 1 (PI), 54 
(RJ), 48 (RS), 33 (SC), 35 (SE) e 322 (SP), totalizando R$ 27.287.040,00. 

 Garantiram na sexta-feira, 26.03.2021, mais 674 mil unidades de medicamentos para 
IOT, sendo: 545 mil pela empresa MSD, 129 mil da Aché. Nos próximos 7 dias serão 
entregues mais 470 mil, e o restante nos próximos 15 dias. Somando os medicamentos, 
garantiram nos últimos dias, 3,5 milhões de unidades de IOT.   
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que o voo da AZUL saindo de Portugal para o Brasil com destino ao aeroporto 
de Viracopos, em Campinas, está previsto para amanhã, 30.03.2021. 

 Informou também que a LATAM solicitou ao Itamaraty gestão para mais 3 voos de 
Portugal para o Brasil.  
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem informações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que a 5ª Rodada de reuniões com os Comitês de Crise dos estados terá início 
amanhã, 30.03.2021. 

 O Governado de Minas Gerais solicitou apoio ao Governo federal com base na Resolução 
nº 12 do Comitê de Crise. 

 Municípios de São Paulo: 
a) Aparecida do Norte – entrega de cestas básicas, Brasil Fraterno; 
b) São Carlos – Reunião com Prefeitura sobre escassez de medicamentos IOT; 
c) Jaboticabal – Reunião com o Município. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Políticas Públicas da Subchefia de Articulação e Monitoramento 
da Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, encerrou a 167ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise às 10h27m. 

 
 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 167ª Reunião Situacional do Comitê de Crise. 
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168ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 31/03/2021 
Horário: 10h07m às 10h36m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 168ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise informando que enviamos por e-mail a demanda do 
Governo do Estado de Minas Gerais amparado na Resolução nº 12, pediu que todos os 
Ministérios e Órgãos/Entidades deste Comitê respondam até às 14h00m de hoje, 
31.03.2021, para que possamos dar o devido andamento aos pedidos do Governador 
Romeu Zema Neto. 

 Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou que as Requisições Administrativas do MS de medicamentos IOT, resultaram 
em:  
a) 44.890 unidades da empresa FARMOQUÍMICA; 
b) 13.800 unidades da empresa ASPEN e; 
c) 470.000 unidades da empresa MSD. 
d) Total requisitado até o momento: 3.529.690 unidades. 

 Informou que as Resoluções Administrativas de Cilindros de Oxigênio, resultaram em 
1.000 cilindros, sendo: 
a) 340 cilindros para o MT; 
b) 160 cilindros para o RN; 
c) 140 cilindros para o AC e; 
d) 360 cilindros para RO. 

 Foram distribuídos mais 23 respiradores, sendo: 4 (ES), 2 (MA), 1 (PA), 10 (PE) e 6 (CE). 

 Foram autorizados mais 15.747 leitos de UTI SRAG/Covid-19 até 30.03.2021, sendo: 50 
(AC), 291 (AL), 217 (AM), 66 (AP), 824 (BA), 752 (CE), 159 (DF), 521 (ES), 813 (GO), 412 
(MA), 1.627 (MG), 241 (MS), 382 (MT), 12 (PA), 196 (PB), 700 (PE), 233 (PI), 1.199 (PR), 
615 (RJ), 233 (RN), 144 (RO), 90 (RR), 1.534 (RS), 726 (SC), 139 (SE), 3.534 (SP) e 37 (TO), 
com investimento de R$ 1.146.624.000,00. Fonte: Localiza SUS, link: 
https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Insumos_LEITOS_2021UTI/DEMA
S_C19Insumos_LEITOS_2021UTI.html.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Economia (ME) 

 Informou a publicação da Resolução GECEX nº 182, de 29 de março de 2021, que 
concede redução temporária, para zero por cento, da alíquota do Imposto de 
Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980, 
internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por 
objetivo facilitar o combate à pandemia do Coronavírus. 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-gecex-n-182-de-29-de-marco-de-2021-*-
311586433.   
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que farão reunião hoje, às 15h00m com os Ministérios MMA, MME, MS, MD, 
MMFDH e MC para tratar da resposta à ADPF nº 709 ao STF, o prazo para resposta 
encerra na data de hoje. 

 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Informou que funciona desde 2020 no MCTI o REDE VÍRUS, Comitê de especialistas que 
realizam testes para verificar as principais variantes do coronavírus. São 13 laboratórios 
espalhados em Universidades brasileiras. Realizaram 270.000 testes RT-PCR e 
detectaram que em MG, 70% das amostras são da nova variante P-1 do Amazonas. 

 Vacinas: 
a) Janssen: teve protocolo aprovado pela CTNBIO para usar organismo geneticamente 

modificado introduzido no Brasil; 
b) Sputnik V: também utiliza organismo geneticamente modificado (adenovírus), 

fizeram reunião ontem (30.03.2021) para esclarecerem as dúvidas, mas a empresa 
ainda não enviou. 

c) Vacinas Brasileiras: o Governo Brasileiro investiu em 15 e 3 delas avançaram até o 
momento, e 1 delas, a MCTI BR foi protocolada na ANVISA na data de 25.03.2021. 
As outras 2 devem protocolar em breve.  

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 
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 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que a Cerimônia com o anúncio do calendário de pagamento do novo Auxílio 
Emergencial 2021 será hoje às 11h30m. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem informações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Início da 5ª Rodada de reuniões com os Comitês de Crise dos estados da Região 
Nordeste. 

 Rio Grande do Norte: 
a) Relativa melhora nos últimos dias como resultado das medidas de 

isolamento/distanciamento e da abertura de leitos. Taxa de transmissão recuou de 
0,95 para 0,76 e houve queda na fila de espera (de quase 170 para 76); 

b) Oxigênio: parece estabilizado após período mais crítico. Ajuda do Governo federal 
foi fundamental (recebeu carga de 160 cilindros). 

c) Demanda: cadastro de importador para o desembaraço da Vacina Sputnik V. 

 Ceará:  
a) Forte aumento dos leitos nesse ano (1.159), mas apenas parte disso foi autorizado 

até o momento (722).  
b) Demanda: apoio do Governo para dividir os custos dos leitos. 
c) Medicamentos: necessidade de agilizar o encaminhamento dos kits de intubação 

que foram requisitados administrativamente pelo MS. 
d) Vacinação: dados do PNI estão defasados e geraram um déficit nas doses para 

grupos prioritários (profissionais da saúde e idosos). 

 Bahia: 
a) Recuo na fila de espera (de mais de 320 para cerca de 120/150). 
b) Demanda: apoio financeiro para abertura dos novos leitos. 
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c) Medicamentos: indústrias com menos interesse de fornecer para pequenos 
municípios, necessidade de compras grandes coordenadas pelo MS. 

d) Oxigênio: entrega de empresas de mergulhadores de profundidade. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Políticas Públicas da Subchefia de Articulação e Monitoramento 
da Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, encerrou a 168ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise às 10h36m. 

 
 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 168ª Reunião Situacional do Comitê de Crise. 

Anexo 168ª Reunião Comite de Crise 31.03.2021 - Memoria (2484475)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 608



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

169ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 05/04/2021 
Horário: 10h06m às 10h20m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 169ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou que foram distribuídas mais 9.128.000 doses de vacinas, sendo 8,4 milhões da 
Sinovac/Butantan e 728 mil da AstraZeneca/Fiocruz, totalizando 43,1 milhões de doses 
distribuídas. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que requereram prazo de 15 dias ao STF para resposta à ADPF nº 709. 
Agradeceu aos Ministérios pela reunião de quarta-feira (31.03.2021). 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que foi enviado à CEF o 1º lote de pagamento do Auxílio Emergencial que 
deverá ser pago a partir de amanhã (06.04.2021). Serão beneficiadas neste primeiro 
momento, aproximadamente 28,7 milhões de pessoas e um investimento de 
aproximadamente R$ 6 bilhões.   
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem informações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Informou que fizeram uma ampla divulgação sobre a vacinação no Brasil. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Informou que apuram casos de fura-filas na questão das vacinações e em breve trará 
maiores informações a este Comitê. 

 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 5ª Rodada de reuniões com os Comitês de Crise dos estados da Região Sul. 

 Rio Grande do Sul: 
a) Queda significativa na taxa de ocupação de leitos clínicos SUS, para menos de 60% 

em função da abertura de novos leitos e das medidas de distanciamento/isolamento 
social. Os leitos de UTI ainda seguem pressionados.  

b) Recuo na fila de pacientes: de 242 para 190. 
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c) Vacinas: publicação de guia prático. 
d) O ponto mais sensível é Medicamentos e não Oxigênio. 
e) Medidas econômicas: adiou pagamento de ICMS, repasses de auxílios para 

hospitais, auxílio emergencial no estado. 
f) Perguntas: Risco da vacina da AstraZeneca e suspensão de contratos de trabalho 

(BEm).  

 Paraná:  
a) Taxa de transmissão de 0,95, mas ainda alta positividade nos testes (em torno de 

40%). 
b) Taxa de ocupação UTI 95%, enfermaria 86%, fila de 735 pacientes (459 de UTI e 276 

de enfermaria), a mais complicada é a RM de Curitiba. 
c) Vacinômetro: problema no registro de dados dos municípios. 
d) Oxigênio: mesma situação das outras reuniões, dificuldade na logística e na questão 

dos cilindros (recebeu 200 do AM).  

 Santa Catarina: 
a) Segue processo de aumento de leitos, mas permanece suplantado fila de 324 

pacientes (UTI). Tendência de estabilização da curva frente a uma semana, 10 dias 
atrás. 

b) Solicitações: medicamentos. 
c) Questões políticas: afastamento do Governador, nova Secretária de Saúde é a 

Deputada Federal Carmen Zanotto. 
d) Consideração: linha de custeio e investimento para reabilitação Covid (sequelas), 

atendimento multiprofissional/multidisciplinar: inclusão de procedimento Tabela 
SIGTAP. 

 Região Norte: só Rondônia participou. 

 Rondônia:  
a) Parece que passou o pico da pressão no sistema hospitalar, diminuição nos últimos 

das filas de espera por leito hospitalar moderados e UTI (88 ante cerca de 170), mas 
segue com 100% da taxa de ocupação. 

b) Demanda: autorização de hospitais de campanha, que são fixos, não temporários. 

 Processos do Fim de semana: 
a) MG: respiradores e monitores. 
b) RO: ivermectina e vacinas. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Informou que foi aprovada pelo Comitê, o encaminhamento dado pelo Ministério da 
Saúde (Ofício nº 799/2021/SE/GAB/SE/MS), aos pedidos feitos pelo Governo do Estado 
de Minas Gerais (Ofício SES/GAB nº 676/2021). Agradeceu aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades que responderam o e-mail por escrito.    
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Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Políticas Públicas da Subchefia de Articulação e Monitoramento 
da Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, encerrou a 169ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise às 10h20m. 

 
 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 169ª Reunião Situacional do Comitê de Crise. 
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170ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 07/04/2021 
Horário: 10h05m às 10h28m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 170ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise e informou que o Grupo de Trabalho para a coordenação 
das medidas de proteção e a prestação de contas de benefícios, em resposta aos 
impactos relacionados ao coronavírus, instituído pelas Resoluções nº 11 e nº 13 do 
Comitê de Crise para supervisão e monitoramento dos impactos da Covid-19, cumpre 
hoje sua missão de entregar o seu Relatório Final. O documento registra os 
esclarecimentos e ponderações dos integrantes do Grupo de Trabalho acerca das 
recomendações propostas no âmbito do Acórdão nº 1428/2020-TCU-Plenário. 

 Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou a publicação da Portaria nº 623, de 31.03.2021 
(https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-623-de-31-de-marco-de-2020-
250635716) e Portaria nº 624, de 31.03.2021 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-n-624-de-31-de-marco-de-2020-250635657), que autorizam a habilitação de 
1.502 leitos de UTI, sendo: 9 (AL), 60 (CE), 165 (ES), 15 (GO), 109 (MG), 30 (MS), 84 (MT), 
30 (PB), 55 (PI), 107 (PR), 166 (RJ), 30 (RS), 30 (SC) e 612 (SP). 

 Enviados mais 262 respiradores aos estados, sendo: 41 (DF), 30 (GO), 20 (MA), 2 (MG), 
8 (MS), 9 (MT), 11 (PA), 16 (PB), 15 (PI), 10 (RO), 30 (SC) e 70 (SP).  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 
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 Informou que foram até o momento, realizados 7 voos de Portugal com destino ao 
Brasil, sendo 3 da TAP, 3 da LATAM e 1 da AZUL, repatriando aproximadamente 1.150 
brasileiros. 

 Notam agora, que os casos em Portugal não são mais de repatriação, mas sim de 
brasileiros que residem naquele país e querem retornar ao Brasil para visitar seus 
familiares. Este número de pessoas não é tão alto, mas mesmo assim, o Itamaraty os 
acompanha e monitora.  
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem informações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Solicitou atenção de todos os Ministérios e Órgãos/Entidades, à nova Ação de 
Comunicação sobre os cuidados com a Covid-19. Entrarão em contato com as ASCOMS 
dos Ministérios. 

 Ontem realizaram reunião de Governança e gestão de Riscos. 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Ausente. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
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Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 5ª Rodada de reuniões com os Comitês de Crise dos estados do Centro-Oeste. (Mato 
Grosso e Goiás não apresentaram). 

 Mato Grosso do Sul: 
a) Todas as regiões em bandeira vermelha (penúltimo nível de risco); 
b) Preocupação maior com Campo Grande (leitos); 
c) Nova alta nos casos positivos de profissionais de saúde. 
d) Fronteiras: sem grandes preocupações com Corumbá (divisa com a Bolívia). Maior 

preocupação em Ponta-Porã com Paraguai (cidades gêmeas). 
e) Vacinação: questões logísticas, indígenas (cerca de 20% não vacinou), resistências 

religiosas; dificuldades para registrar no SI-PNI (grande renovação dos prefeitos e 
das equipes), mas o problema principal é a falta de vacinas.   

 Distrito Federal:  
a) Também destacou que o principal gargalo é a falta de regularidade na entrega das 

doses. 
b) Outros pontos: atraso para notificação de casos do SI-PNI; imunização de pessoas 

de outros estados (entorno e outros estados). 
c) Sobre o cenário da pandemia: estabilidade de novos casos; estabilização na taxa de 

transmissão, mas os casos ainda são altos e número expressivo de óbitos; testagem 
insuficiente (doação da OPAS para testes rápidos). 

d) Taxa de ocupação de leitos: ainda alta (98%) mesmo com abertura das últimas 
semanas. Ampliação de carga horária dos servidores; convocação de mão-de-obra 
temporária, inclusive de aposentados.     

 Agenda: Região Sudeste às 15h, com as demandas do Estado de Minas Gerais, 
encerrando assim a 5ª rodada de 2021. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Começam hoje a colher as realizações dos Ministérios e Órgãos/Entidades para os 900 
dias de Governo. 

 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 
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 A Subchefe Adjunta de Políticas Públicas da Subchefia de Articulação e Monitoramento 
da Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, encerrou a 170ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise às 10h28m. 

 
 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 170ª Reunião Situacional do Comitê de Crise. 
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171ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 09/04/2021 
Horário: 10h04m às 10h31m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 171ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise e repassou a palavra à Assessora Técnica da 
SAECO/SAM/CC para alguns informes.  

 A Assessora Técnica da Subchefia Adjunta de Política Econômica da Subchefia de 
Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, Edna de Souza 
Cesetti, informou que o Ministério da Cidadania, na condição de Secretaria-Executiva, 
entregou ontem (08.04.2021) o Terceiro (e último) Relatório Mensal do Grupo de 
Trabalho para a coordenação das medidas de proteção e a prestação de contas de 
benefícios, em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, instituído pelas 
Resoluções nº 11 e nº 13 do Comitê de Crise para supervisão e monitoramento dos 
impactos da Covid-19. O trabalho se encerra amanhã (10.04.2021). O Relatório Mensal 
está disponível para análise/leitura deste Comitê. 

 Destacou também que circulou por e-mail, para aprovação do Comitê de Crise até às 
18h00m do dia 12.04.2021, o Relatório Final do GT, conforme estabelece o art. 6º da 
Resolução nº 11/2020. 

 Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou que receberam os primeiros 1.899 concentradores de oxigênio dos 5.133 que 
serão doados por 12 empresas. 

 Foram autorizados mais 489 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (LSVP), sendo: 02 
AM), 18 (BA), 85 (DF), 126 (MG), 16 (MS), 16 (PB), 22 (RS), 4 (SE) e 200 (SP), com 
investimento de R$ 7.051.545,60. 

 Foram autorizados mais 445 UTI/SRAG Covid-19, sendo: 10 (SE), 10 (CE), 33 (MA), 247 
(MG), 24 (MS), 24 (PE), 20 (PI), 10 (RN), 29 (RS) e 38 (SP), com investimento de R$ 
21.360.000,00. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
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Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que nos últimos 40 dias, foram realizados 7 voos comerciais extraordinários 
entre Portugal e Brasil, como resultado de entendimentos diplomáticos entre os dois 
governos, com vistas a atenuar as dificuldades enfrentadas por cidadãos brasileiros 
retidos em território português em decorrência da suspensão temporária da rota aérea. 

 Os voos foram operados pelas empresas TAP (26/02, 10/03 e 15/03), LATAM (23, 25 e 
27/03) e AZUL (30/03), possibilitando o retorno de aproximadamente 1.150 brasileiros. 
Estão ainda previstos outros 2 voos: 1 a ser operado pela TAP, em 08/04, e outro pela 
AZUL, em 15/04. 

 O Itamaraty, por meio da Embaixada em Lisboa e dos Consulados-gerais em Lisboa, 
Porto e Faro, seguirá prestando toda assistência cabível aos cidadãos brasileiros em 
Portugal. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Informou que a Rede Vírus do MCTI possui uma rede que monitora 85 genomas da 
região de Belo Horizonte/MG e foi identificada uma nova variante em BH, chamada de 
P-4. 

 Se colocou à disposição para participar e explicar melhor, nas reuniões que acontecem 
na Casa Civil sobre Vacinas. 

 Informou também que o MCTI participou, na data de ontem (08.04.2021), de Audiência 
Pública no Senado Federal onde o Secretário Dr. Marcelo Morales apresentou a 
Senadores, o estágio de desenvolvimento de vacinas nacionais financiadas pelo 
ministério.  

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 
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 Informou que estão renovando o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a DPU sobre 
uma contestação extrajudicial sobre o novo Auxílio Emergencial. 

 Irão distribuir cerca de 100 mil cestas básicas para Marajó e pediram ajuda do MS e MD 
para logística para Belém/PA.  
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem informações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 5ª Rodada de reuniões com os Comitês de Crise dos estados da Região Sudeste. (Rio de 
Janeiro e Espírito Santo: sem comentários). 

 Minas Gerais: 
a) Evolução recente do Minas Consciente – saída da faixa roxa. Parece que há uma 

inflexão da curva nos últimos dias. 
b) Necessidade de ampliar leitos. Precisa de ajuda de RH (força nacional do SUS) e de 

equipamentos kit com respiradores e bombas de infusão.  
c) Preocupação: medicamentos, alguns com estoque zero (apracúrio) por causa da 

forte expansão do consumo. 
d) Questões econômicas: atuação do BMG, PRONAMPE, FAMPE, APLs e outros pontos 

importantes: Lei de Liberdade Econômica; regularização de imóveis; política de 
habitação.    

 São Paulo:  
a) Aumento de mais de 4 mil leitos no último mês. 
b) Preocupação com insumos conversa com importadoras. Agradeceu atuação da 

Anvisa para desembaraço de importação de concentradores de oxigênio. 
c) Demanda: alteração do PNI: inclusão de trabalhadores que fornecem oxigênio, 

funerárias e coveiros.    

 Santa Catarina:  
a) Demanda de medicamentos. 
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Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Políticas Públicas da Subchefia de Articulação e Monitoramento 
da Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, informou aos Ministério 
da Defesa e Saúde sobre uma demanda do TCU sobre a quantidade e utilização de leitos 
nos hospitais das Forças Armadas. 

 Em seguida, encerrou a 171ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h31m. 
 
 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

a) Não houve encaminhamentos na 171ª Reunião Situacional do Comitê de Crise. 

Anexo 171ª Reunião Comite de Crise 09.04.2021 - Memoria (2496160)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 620



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

172ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data:12/04/2021 
Horário: 10h02m às 10h15m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 171ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou que entregaram 33.895 unidades do kit intubação ao estado de MG, conforme 
abaixo: 

Destino Medicamento Apresentação Quantitativo 

MINAS GERAIS Cloridrato de cetamina, 50mg/ml Frasco 10 ml 4.860 

MINAS GERAIS 
Besilato de Cisatracúrio, 2mg/ml, solução 

injetável 
Ampola 5 ml 4.860 

MINAS GERAIS 
Besilato de Cisatracúrio, 2mg/ml, solução 

injetável 
Ampola 10 ml 2.700 

MINAS GERAIS 
Atracúrio Besilato, 10mg/ml, solução 

injetável 
Ampola 2,5 

ml 
3.800 

MINAS GERAIS 
Atracúrio Besilato, 10mg/ml, solução 

injetável 
Ampola 5 ml 1.525 

MINAS GERAIS 
Brometo de Rocurônio, 10mg/ml, solução 

injetável 
Frasco-

ampola 5 ml 
16.150 

 

 Foram autorizados para MG um total de 1.983 autorizações de leitos com investimento 
de R$ 139.728.000,00 e de 137.361 medicamentos de intubação orotraqueal – OIT. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Ausente. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou a publicação, em 09.04.2021 às 21h02m, da Nota à Imprensa nº 40 sobre voos 
comerciais extraordinários Brasil-Portugal com a informação de que: 
a) Nos últimos quarenta dias, foram realizados oito voos comerciais extraordinários 

entre Portugal e Brasil, como resultado de entendimentos diplomáticos entre os 
dois governos, com vistas a atenuar as dificuldades enfrentadas por cidadãos 
brasileiros retidos em território português em decorrência da suspensão temporária 
da rota aérea. 

b) Os voos foram operados pelas empresas TAP (26/2, 10/3, 15/03 e 08/04), LATAM 
(23, 25 e 27/3) e AZUL (30/03), possibilitando o retorno de aproximadamente 1.400 
brasileiros. Está previsto ainda outro voo, a ser operado pela AZUL, em 15/04. Os 
voos são de natureza comercial e os interessados devem adquirir seus bilhetes junto 
às companhias. 

c) O Itamaraty, por meio da Embaixada em Lisboa e dos Consulados-Gerais em Lisboa, 
Porto e Faro, seguirá prestando toda assistência cabível aos cidadãos brasileiros em 
Portugal.  

d) A Nota à Imprensa pode ser conferida no link: https://www.gov.br/mre/pt-
br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/voos-comerciais-
extraordinarios-brasil-portugal.  

 
Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Ausente. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem informações relevantes. 
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Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 No curto prazo, preocupação com medicamentos, principalmente os estados de MG e 
SC. 

 Pedido de alteração do PNI para incluir nos grupos prioritários: trabalhadores em 
funerárias e em transporte de oxigênio. 

 Pós-Covid: apoio do MS para tratamento multifuncional de pacientes com sequelas. 

 O MS informou que já estudam esse apoio pós-Covid há um tempo dentro do Ministério 
e quanto ao pedido de alteração do PNI, solicitou que a SEGOV envie Ofício ao MS. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Políticas Públicas da Subchefia de Articulação e Monitoramento 
da Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, encerrou a 172ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise às 10h15m. 
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 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 172ª Reunião Situacional do Comitê de Crise. 
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173ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data:14/04/2021 
Horário: 10h07m às 10h26m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 173ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou a distribuição de 182.903 unidades de medicamentos para intubação 
orotraqueal – IOT, para os estados de: AC, CE, DF, MT, RO, SC, PR, conforme tabela 
abaixo: 

ESTADO MEDICAMENTO 
QUANTIDAD

E 
Paut

a 
STATUS 

DATA DE 
ENTREGA 

ACRE 
SULFATO DE MORFINA 10 
MG/ML 

4.420 37 
Entrega 

agendada/ 
14/04/2021 

ACRE 
NOREPINEFRINA, 
HEMITARTARATO 2 MG/ML 

18.510 37 
Entrega 

agendada 
14/04/2021 

CEARÁ 
FENTANILA, CITRATO 0,05 
MG/ML  

9.325 37 
Entrega 

agendada 
14/04/2021 

DISTRITO 
FEDERAL 

SULFATO DE MORFINA 10 
MG/ML 

12.660 37 
Entrega 

agendada 
14/04/2021 

DISTRITO 
FEDERAL 

DIAZEPAM 5 MG/ML 3.273 37 
Entrega 

agendada 
14/04/2021 

MATO 
GROSSO 

FENTANILA, CITRATO 0,05 
MG/ML  

6.725 37 
Entrega 

agendada 
14/04/2021 

RONDÔNIA 
CETAMINA, CLORIDRATO 50 
MG/ML 

940 37 
Entrega 

realizada 
13/04/2021 

RONDÔNIA 
PROPOFOL 10 MG/ML, 
EMULSÃO INJETÁVEL 

2.400 37 
Entrega 

realizada 
13/04/2021 

RONDÔNIA 
FENTANILA, CITRATO 0,05 
MG/ML  

2.550 37 
Entrega 

realizada 
13/04/2021 

SANTA 
CATARINA 

CETAMINA, CLORIDRATO 50 
MG/ML 

6.450 37 
Entrega 

realizada 
13/04/2021 

SANTA 
CATARINA 

PROPOFOL 10 MG/ML, 
EMULSÃO INJETÁVEL 

13.000 37 
Entrega 

realizada 
13/04/2021 

DISTRITO 
FEDERAL 

ATRACÚRIO, BESILATO 
10MG/ML 

1.000 37 
Entrega 

agendada 
14/04/2021 

DISTRITO 
FEDERAL 

ATRACÚRIO, BESILATO 
10MG/ML 

350 37 
Entrega 

agendada 
14/04/2021 
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DISTRITO 
FEDERAL 

ROCURÔNIO, BROMETO 10 
MG/ML 

1.980 37 
Entrega 

agendada 
14/04/2021 

MATO 
GROSSO 

ATRACÚRIO, BESILATO 
10MG/ML 

2.975 37 
Entrega 

agendada 
14/04/2021 

MATO 
GROSSO 

ROCURÔNIO, BROMETO 10 
MG/ML 

4.830 37 
Entrega 

agendada 
14/04/2021 

PARANÁ 
ATRACÚRIO, BESILATO 
10MG/ML 

3.325 37 
Entrega 

realizada 
13/04/2021 

PARANÁ 
ATRACÚRIO, BESILATO 
10MG/ML 

1.450 37 
Entrega 

realizada 
13/04/2021 

PARANÁ 
ROCURÔNIO, BROMETO 10 
MG/ML 

23.520 37 
Entrega 

realizada 
13/04/2021 

RONDÔNIA 
ATRACÚRIO, BESILATO 
10MG/ML 

1.150 37 
Entrega 

realizada 
13/04/2021 

RONDÔNIA 
ATRACÚRIO, BESILATO 
10MG/ML 

1.325 37 
Entrega 

realizada 
13/04/2021 

RONDÔNIA 
ROCURÔNIO, BROMETO 10 
MG/ML 

2.660 37 
Entrega 

realizada 
13/04/2021 

SANTA 
CATARINA 

ATRACÚRIO, BESILATO 
10MG/ML 

14.850 37 
Entrega 

realizada 
13/04/2021 

SANTA 
CATARINA 

ATRACÚRIO, BESILATO 
10MG/ML 

7.800 37 
Entrega 

realizada 
14/04/2021 

SANTA 
CATARINA 

ATRACÚRIO, BESILATO 
10MG/ML 

9.925 37 
Entrega 

realizada 
15/04/2021 

SANTA 
CATARINA 

ROCURÔNIO, BROMETO 10 
MG/ML 

25.510 37 
Entrega 

realizada 
16/04/2021 

TOTAL   182.903       

 

 Foram autorizados mais 347 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (LVSP), sendo: 2 
(AM), 8 (BA), 40 (DF), 22 (MA), 25 (MG), 144 (PA), 2 (PI), 24 (RN), 9 (RS), 4 (SC) e 67 (SP). 
Considerando as autorizações de LSVP publicadas anteriormente e as publicações de 
14.04.2021, o status das autorizações de LSVP é: 1.755 autorizações com investimentos 
de R$ 39.322.060,80. 

 Foram autorizados mais 1.336 Leitos UTI SRAG/Covid-19, sendo: 23 (AL), 30 (AM), 19 
(AP), 176 (BA), 30 (CE), 14 (MA), 162 (MG), 327 (PA), 75 (PE), 10 (PR), 30 (RN), 22 (RO), 
8 (RS), 32 (SC), 45 (SE) e 333 (SP). Considerando as autorizações de UTI publicadas 
anteriormente e as publicações de 14.04.2021, o status das autorizações de UTI 
SRAG/Covid-19 é: 18.925 com investimentos de R$ 1.298.112.000,00. 

 Por fim, informou que o Ministério tem a perspectiva de receber amanhã (15.04.2021) 
mais 2,320 milhões de IOT através da doação da VALE. 

  
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
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Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Ausente. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Informou que publicaram um estudo pela RedeVÍrus MCTI, cuja pesquisa é financiada 
pelo MCTI, que descobriu que a Covid-19 pode causar sérias lesões oculares nos 
pacientes. Segundo a pesquisa, o estudo publicado em revista científica identificou que 
cerca de 20% dos pacientes mais graves do coronavírus, tiveram sequelas oculares. 

 O estudo pode ser conferido pelo link: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-
mcti/noticias/2021/04/redevirus-mcti-pesquisa-descobre-que-covid-19-pode-causar-
serias-lesoes-nos-olhos.  

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que o Ministro do STF, Marco Aurélio Mello, atendeu a um pedido do Governo 
do Estado da Bahia e mandou o Governo federal reincluir no rol de cadastrados do 
programa Bolsa Família um total de 12,7 mil famílias atendidas e que teriam o benefício 
a partir de dezembro, com outras decisões, o número de famílias na mesma situação 
chegam a 200 mil, que o Governo federal deve reincluir no rol de cadastrados. 

 O MC disponibilizará todas as informações para que a AGU tente reverter essa decisão 
do Ministro Marco Aurélio Mello. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Informou que repassou ao MS, os Ofícios nº 21/2021-PRES/AMAM (Governo de 
Belém/PA), 426/2021/GAB.SE/SE/MMFDH e 2503/2021/GM.MMFDH/MMFDH onde 
encaminham demanda por Mini Usina de Produção de Oxigênio para atender a Ilha de 
Marajó, para abastecimento do Arquipélago do Marajó, em razão do crescente aumento 
dos casos de Covis-19 na região.  
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Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que em reunião com Entidades municipalistas (CNM). Comentários sobre 
pesquisa semanal com mais de 3 mil municípios. A 3ª edição do levantamento abordou 
os seguintes temas em evidencia: 
a) Falta de oxigênio nas unidades de saúde; 
b) Insumos farmacológicos que compõem o “kit intubação”; 
c) Medidas de restrição que estão sendo adotadas nos Municípios; 
d) Recebimento de vacinas e; 
e) Existência de fila de espera para internação. 

 Destaque: menor quantidade de municípios com risco iminente do hospital da região 
ficar sem medicamentos do kit intubação (de 50,1% para 38,5%). 

 Início da 6ª rodada de reuniões com comitês de crise dos estados: Região Nordeste: 

 Rio Grande do Norte:  
a) Impacto das medidas restritivas: redução no número de óbitos, redução na fila de 

pacientes (já foi de 150 e hoje é de 59).  
b) Vacinação: demora na atualização do sistema. 

 Ceará: 
a) Estabilização dos casos (platô), porem ainda em número elevado. Comparando com 

a 1ª onda, número de casos da 2ª onda é menor, porém com maior gravidade, logo 
maior tempo de internação. Impacto em leitos e medicamentos. 

b) Fila: 988 pacientes aguardando, sendo 575 para UTI. 
c) Os dados de abril/2021 são mais expressivos do que em março de 2021. 

 Bahia: 
a) Participação do Vice-Governador e do Secretário de Saúde. Apesar do pequeno 

decréscimo nos casos positivos, taxa de ocupação de leitos continua elevada porque 
a rotatividade está baixa (alta permanência dos casos graves). 

b) Principal Ponto: falta do kit intubação. Notícias de UTI negando internação por falta 
de medicação, uso de medicação alternativa. 
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c) Atas de registro de preços, prazos de entrega até dezembro de 2021. Sugestão: 
aquisição emergencial no mercado dos EUA até viabilização das atas de registros de 
preços. 

d) Oxigênio: citou apoio ao Governo do AM (230 cilindros) que ainda não teve retorno. 
e) Portaria da Anvisa com gás medicinal e cilindro industrial – atuação contrária da 

White Martins. 
f) Óbitos: questões relacionadas às informações – necessidade de documentação para 

entrar no sistema; quantitativo real é mais alto. 
g) Vacinação: algumas pessoas estão perdendo o prazo da 2ª dose – necessidade de 

campanha de comunicação.    
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Políticas Públicas da Subchefia de Articulação e Monitoramento 
da Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, encerrou a 173ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise às 10h26m. 

 
 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 173ª Reunião Situacional do Comitê de Crise. 
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174ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data:16/04/2021 
Horário: 10h06m às 10h23m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 174ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou que está em andamento a distribuição de 2.5996.000 medicamentos do “kit 
intubação” vindos da China para São Paulo. Deste montante, 2.300.000 oriundos da 
doação da Vale que serão distribuídos de forma proporcional a todos os estados e 296 
mil para os estados que apresentaram estoque menor que 15 dias, sendo eles: AL, AC, 
AP, MS, RR, RO, TO, GO, PB, SE, SC e DF. 

 Encontra-se em andamento a 13ª Pauta de Distribuição de 6.379.000 doses de vacinas, 
sendo 3.879.000 da AstraZeneca e 2.500.000 da Sinovac, totalizando, assim, 53.900.000 
doses distribuídas.  

  
Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que o Governo da Espanha realizará doação de “kit intubação” ao Brasil. As 
doações deverão chegar ao país na semana que vem. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que a vacinação na população indígena está em 75% vacinados com a 1ª dose 
e 58% vacinados com a 2ª dose. 

 Sobre a ADPF nº 709, informou que receberam os informes dos entes envolvidos e ainda 
hoje, data do vencimento do prazo dado pelo STF, responderão, juntando o Plano de 
Contingência para enfrentamento da pandemia na ADPF.   

 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou a publicação da Portaria que antecipa em 2 dias o pagamento do Auxílio 
Emergencial 2021 conforme pedido do Presidente da República. 
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Solicitou a continuação do apoio para reforçar as ações do governo federal face à 
pandemia e a vacinação. Informou que têm distribuído os materiais às ASCOMS dos 
Ministérios e solicitou que repliquem a informação dos conteúdos. 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
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Secretaria de Governo (SEGOV) 

 6ª rodada de reuniões com comitês de crise dos estados: Região Sul: 

 Paraná:  
a) Pior momento foi entre os dias 15 e 17 de março. 
b) Redução gradual dos casos e óbitos, redução de pacientes em UPAs, mas ainda há 

filas de pacientes. 
c) Medicamentos: pequeno alívio com importação de Índia e Portugal. 

 Rio Grande do Sul: 
a) Queda gradual das curvas de novos casos e óbitos, com recente desaceleração e 

número de ocorrências ainda elevados. 
b) Riscos adicionais: retorno às aulas e fronteira com o Uruguai (aumento dos casos, 

possivelmente de variante brasileira, nas cidades de fronteira). 

 Santa Catarina: 
a) Participação da nova Secretaria de Saúde, a Deputada Carmen Zanotto, que 

reforçou a necessidade urgente de medicamentos IOT.  
b) Destacou a importância de estratégia de tratamento multifuncional de pacientes 

pós-Covid (possibilidade de centros especializados). 

 Região Norte: pequena participação. 

 Amapá: 
a) Comentou estratégia para enfrentar dificuldades logísticas para abastecimento de 

oxigênio (construção e usinas no sul do estado). 
b) Vacinação: citou Ofício do Consórcio da Amazônia pedindo ajustes nos grupos 

prioritários do PNI (população ribeirinha e garimpeiros). 

 Rondônia: 
a) Em virtude da dificuldade de compras, ficou de apresentar demanda de EPIs.     

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Políticas Públicas da Subchefia de Articulação e Monitoramento 
da Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, encerrou a 174ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise às 10h23m. 

 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 174ª Reunião Situacional do Comitê de Crise. 
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175ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data:19/04/2021 
Horário: 10h05m às 10h34m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 175ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades 
para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou a publicação da Portaria GM/MS nº 731, de 16 de abril de 2021, que institui, 
em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio (247 
milhões), para desenvolvimento de ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e 
puerpério, com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), decorrente da pandemia do coronavírus. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-731-de-16-de-abril-de-2021-
314645863.  

 Informou também o quantitativo da doação de IOT do Governo Espanhol ao Brasil, 
conforme tabela abaixo: 
 

Doação da Agência de Cooperação 

Medicamento Quantitativo 

Cisatracúrio, besilato 5 mg/mL (amp. 30 ml) 3.300 

Midazolam 15 mg/3mL 3.000 

Midazolan 5 mg/mL (framp. 10 ml) 3.847 

Midazolan 5 mg/mL (framp. 3 ml) 7.700 

Propofol 10 mg/mL (1%) 1.000 

Fentanilo 0,05 mg/mL (framp. 3 ml) 60.000 

Rocurônio 10 mg/mL (5 ml) 250 

Atracúrio 10 mg/mL (2,5 ml) 957 

TOTAL 80.054 

  
  
Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 
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 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que o Governo Francês proibiu voos entre a França e o Brasil até 23.04.2021, 
incluindo também as novas medidas específicas de saúde. Assim a programação de voos 
da Cia. aérea AIR FRANCE será ajustada de acordo com as instruções governamentais. 
https://www.airfrance.com.br/BR/pt/local/page_flottante/hp/news-air-traffic-air-
france.htm.  

 Informou também que Portugal levantou a suspensão dos voos com origem ou destino 
no Brasil e no Reino Unido, apenas para viagens essenciais.  

 Todos os cidadãos que chegarem à Portugal por via aérea têm de apresentar exame RT-
PCR negativo, realizado 72 horas anteriores ao momento do embarque. 

 Após a entrada em Portugal, os passageiros terão que cumprir um período de 
isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades 
de saúde.  

 Estão também nessa lista os voos originários da África do Sul, Bulgária, República 
Tcheca, Chipre, Croácia, Eslovênia, Estônia, França, Hungria, Países Baixos, Polônia e 
Suécia. https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=governo-
decide-prolongar-medidas-restritivas-do-trafego-aereo.   
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou que apresentaram a primeira parte do Plano (Governança e Risco) ao STF na 
ADPF nº 709 e requereram prazo de 10 dias para apresentarem o Plano Geral. 

 
Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
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Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que sobre a matéria trazida ontem pelo Fantástico de que alguns foragidos 
estariam recebendo o Auxílio Emergencial 2021, o Ministério da Cidadania está agindo 
para que isso não ocorra.  

 Foi enviado Ofício nº 753/2021/SE/CGAA/MC à Caixa Econômica Federa, com alguns 
CPFs, face a necessária e continua diligência aplicada à gestão do Auxílio Emergencial 
2021, solicitando à CEF não creditar a parcela do auxílio emergencial 2021 para aqueles 
CPFs, tendo em vista, tratarem-se de foragidos da Justiça.  

 Enviaram também, o Ofício nº 756/2021/SE/CGAA/MC ao Ministério da Justiça e 
Segurança Pública face a necessária e continua diligência aplicada à gestão do Auxílio 
Emergencial 2021, solicitando o compartilhamento mensal da lista contendo nome e 
CPF dos 100 (cem) foragidos considerados mais perigosos e mais procurados pela Justiça 
Brasileira constantes da Lista de Procurados Nacional.  
  

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que houve poucas demandas dos entes federativos nos últimos dias. 

 Teresina: demanda de vacinas. 

 Estado de SC: demanda de medicamentos. Principal ponto no curto prazo, é 
medicamentos. 

 Monitoram entregas do fim de semana. 

 Aguardam a doação de IOT do Governo da Espanha. 

 O MRE informou que a entrega da doação pelo Governo Espanhol deverá chegar ao 
Brasil até o final desta semana. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Políticas Públicas da Subchefia de Articulação e Monitoramento 
da Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, informou a todos que o 
Ministério da Educação apresentou um documento de Consolidação das Ações 
Ministeriais no Combate à Pandemia. 

 Informou que será enviado Ofício Circular a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades 
para fazerem o mesmo, com histórico de março de 2020 até março de 2021. 

 O prazo para entrega desta Consolidação pelos Ministérios e Órgãos/Entidades será 
30.04.2021. 

 Em seguida, encerrou a 175ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h34m. 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 O MRE encaminhará ao Comitê de Crise, a Nota à Imprensa onde consta a quantidade 
de medicamentos IOT que serão doados pelo Governo Espanhol ao Brasil. 
 

 A SAM/CC enviará Ofício Circular a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades para 
encaminharem a Consolidação das Ações Ministeriais no Combate à Pandemia, com 
histórico de março de 2020 até março de 2021 com prazo de entrega até o dia 
30.04.2021. 
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176ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 23/04/2021 
Horário: 10h04m às 10h31m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 176ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou que foram habilitados mais 526 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar 
(LSVP) sendo: 3 (AM), 8 (BA), 100 (DF), 11 (ES), 13 (GO), 43 (MG), 39 (PR), 40 (RJ), 37 
(RS), 66 (SE) e 166 (SP), totalizando 2.281 LSVP e um investimento de R$ 46.876.262,40. 

 Foram autorizados mais 1.060 Leitos de UTI SRAG/Covid-19, sendo: 10 (AL), 30 (AM), 40 
(BA), 64 (CE), 12 (ES), 75 (MG), 8 (MS), 18 (PE), 12 (PR), 46 (RJ), 46 (RN), 15 (RS), 12 (SC) 
e 682 (SP), totalizando 19.978 Leitos SRAG/Uti Covid-19 e um investimento de R$ 
1.349.136.000,00. 

 Foram entregues mais 18 respiradores sendo: 6 (GO), 1 (PR), 5 (RS), 3 (SP) e 3 (RN). 

 Envio de 219.880 unidades de IOT.     
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sobre voos França – Brasil, informou que o governo Francês anunciou, por comunicado 
do Ministério do Interior (MI), prorrogação da suspensão dos voos provenientes do 
Brasil até a meia-noite do dia 23 de abril. A partir de 24 de abril, passarão a vigorar 
medidas adicionais de controle de fronteiras para viajantes chegando ao território 
Francês de Brasil, Argentina, Chile e África do Sul. 
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 De acordo com o governo, tais medidas seriam necessárias para reforçar o atual regime 
de controle de fronteira a fim de limitar a entrada de certas variantes da Covid-19, em 
momento em que a situação epidêmica se estabiliza no território francês. 

 O governo prevê a retomada dos voos entre Brasil e França no próximo dia 24 de abril 
(Decreto 2021-463 - https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043388479). 
A partir dessa data, passarão a vigorar as seguintes medidas para viajantes que 
chegarem de Brasil, Argentina, Chile e África do Sul: 
a) A lista de motivos e das categorias de pessoas autorizadas a vir para a França será 

restrita, essencialmente, aos nacionais franceses, seus cônjuges e filhos, a aos 
nacionais da União europeia ou de outro país que tenham sua residência na França; 

b) O sistema de testes antes do embarque será reforçado, passando a ser necessário 
apresentar teste RT-PCR negativo de menos de 36 horas (em vez de 72 horas0, ou 
teste RT-PCR negativo de menos de 72 horas acompanhado de teste antigênico 
negativo de menos de 24 horas; 

c) Na chegada à França, antes da saída do aeroporto, será solicitado igualmente a 
realização de novo teste antigênico; 

d) Os viajantes desses países “estarão sujeitos à quarentena de 10 dias, decidida por 
Decreto Municipal e acompanhada de restrições quanto aos horários de saída do 
local de isolamento”.    

 Sobre a Doação de kits de intubação da Espanha, informou que alguns trâmites de 
exportação e de importação pendentes (inclusive com a Anvisa). Estimativa é que será 
enviada a carga à Guarulhos no dia 26.04.2021 segunda-feira, segundo o governo 
Espanhol. A carga que ser transportada por via terrestre de Valência a Madrid, com 
chegada prevista ao aeroporto Adolfo Suárez Barajas na sexta-feira, 23.04.2021. Ficará 
armazenada em refrigeração no aeroporto de Barajas durante o fim de semana, de onde 
será transportada por via aérea a Lisboa e de onde partirá em voo direto comercial de 
Lisboa a Guarulhos no dia 26.04.2021.  
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 
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 Informou que em relação à matéria exibida no Domingo, dia 18/04, sobre o Auxílio 
Emergencial, o Ministério da Cidadania informa que: 
a) Dos 11 beneficiários indicados na reportagem, 100% tiveram seus benefícios 

cancelados no Auxílio 2021. Suas contas encontram-se bloqueadas não sendo 
passíveis de movimentação, e os recursos em processo de restituição aos cofres 
públicos em sua totalidade. 

b) O processo de auditoria interna que verifica indícios de irregularidade alimenta a 
base nacional de fraudes no auxílio emergencial da Polícia Federal para que a 
mesma investigue e prenda responsáveis por crimes no Auxílio Emergencial. O 
Ministério da Cidadania repudia veementemente atos criminosos e não mede 
esforços para melhoria constante do processo do auxílio emergencial, visando 
entregar recurso no menor tempo possível a quem mais precisa, sem jamais se 
furtar em buscar pela punição dos fraudadores. 

c) Aproximadamente 50% dos recursos depositados equivocadamente nas contas dos 
11 foragidos mais procurados já foram bloqueados/recuperados, somando R$ 30,0 
mil; 

d) Os CPFs já foram adicionados na lista dos inelegíveis; 
e) Comitê Gestor do Auxílio Emergencial deliberou pela inelegibilidade e 

cancelamento de beneficiários foragidos da Justiça de acordo com o recebimento 
de base fornecida pelo MJ, em reunião de 19/04; 

f) Base atualizada dos foragidos foi enviada pelo Ministério da Justiça, que enviará, 
mensalmente, atualizações desse arquivo com o objetivo de alimentar a base de 
dados utilizada no processamento mensal do Auxílio; 

g) Ministério da Justiça fez cruzamento entre os beneficiários do Auxílio Emergencial 
e base nacional de mandatos de prisão(BMNP). O cruzamento resultou em um total 
de 104.009 CPFs distintos que foram incluídos em lista de bloqueio. CEF e DataPrev 
já foram oficiadas; 

h) Em caso de fraude, a denúncia pode ser feita para apuração pelas autoridades 
competentes. Acesse o site https://gov.br/auxilio e clique no serviço “SOLICITAR 
VERIFICAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA EFEITOS 
DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA” para preencher 
formulário específico e apresentar a denúncia.  

 Pediu atenção ao PLN nº 3, de 2021 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 
a execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras providências, pois é preciso votar 
e sancionar até dia 29.04.2021 para fecharem o novo contrato com a CEF para 
pagamento do Programa Bolsa Família. 
https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-orcamentarias/pldo-2022.  

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 
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 Informou que terça-feira, 20.04.2021, a Diretoria aprovou a Resolução BCB nº 88 de 
22.04.2021 autorizando o uso de transferências via PIX, visando a diminuição de 
aglomerações em bancos. 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7
%C3%A3o%20BCB&numero=88.  
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que não houve reuniões nesta semana com os Comitês de Crise dos Estados 
nem com entidades municipalistas. 

 Principal tema que está no radar são as exigências de testes RT-PCR nas fronteiras 
envolvendo, principalmente, os estados e municípios da Região Sul. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, encerrou a 176ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise às 10h31m.  

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 176ª Reunião Situacional do Comitê de Crise. 
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177ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 26/04/2021 
Horário: 10h04m às 10h46m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 177ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Foram autorizados mais 50 Leitos de UTI SRAG/Covid-19, sendo: 5 (MG), 10 (PE), 20 (SC) 
e 15 (SP). 

 Informou a chegada por via aérea, na data de hoje, de 285.815 unidades de IOT doados 
pela Espanha. 

 Encaminhará Ofício requerendo do apoio do MInfra para acionar o Denatran para 
autorização de transporte especial de um reservatório de oxigênio, em razão da 
dimensão estar fora do limite estabelecido na norma. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes.  
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Informou ser hoje o último dia do prazo da ADPF nº 709. 

 Monitoram, com a ajuda da Polícia federal, a cidade fronteiriça de Uruguaiana.  
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Reforçou o pediu atenção ao PLN nº 3, de 2021 que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras providências, pois é 
preciso votar e sancionar até dia 29.04.2021 para fecharem o novo contrato com a CEF 
para pagamento do Programa Bolsa Família. 
https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-orcamentarias/pldo-2022.  

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que essa semana darão início à 7ª rodada de reuniões com os comitês de crise 
dos estados, com a Região Nordeste sendo a primeira. 

Anexo 177ª Reunião Comite de Crise 26.04.2021 - Memoria (2548590)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 642



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 Monitoram as exigências de testes RT-PCR nas fronteiras envolvendo, Brasil, Chile, 
Argentina e Perú. 

 Informou que a SEAF/SEGOV se propôs a ajudar na comunicação do Estado do Ceará 
com os Ministérios, tendo em vista a explosão em fábrica de oxigênio ocorrida neste 
último final de semana. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A SAM buscará a informação sobre o PLN nº 03/2021 para retornar resposta ao 
MCidadania; 

 Com referência à exigência de RT-PCR para transportadores de carga pela Argentina na 
fronteira sul, a SAM informa que houve reunião bilateral com a presença do MRE e ANTT 
onde acordou-se pela flexibilização das exigências argentinas que passará a permitir RT-
PCR rápido (saliva – com resultado em 1h) com validade de 7 dias.  

 O Governo Argentino também passará a exigir testes dos motoristas nacionais daquele 
país. Considerando que a Associação de Transportaristas (CNT e ABTI) foram 
consultadas e entendem que o acordo é satisfatório, as partes Brasileira e Argentina se 
comprometeram a desbloquear o tráfego pela ponte de Uruguaiana – Paso de los Libres.  

 Por isso é importante que SEGOV e MJSP/PRF estejam alerta para que o acordo seja 
levado a cabo; 

 Com relação à importação de carretas da White Martins vindas do Canadá, o navio 
atracaria nessa madrugada, assim, a SAM solicitou ao ME/RFB e MINFRA que ficassem 
de prontidão para o rápido desembaraço da carga e que na próxima reunião apresentem 
atualização; 

 Com relação à explosão na fábrica da White Martins ocorrida no sábado 24/abril em 
Fortaleza, a SAM informa que haverá reunião com a empresa na terça 27/4 e que 
atualizações sobre impactos no fornecimento serão informados na próxima reunião do 
Comitê; 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, informou a todos que a equipe da 
Diretoria de Gestão da Informação (DGINF), do Diretor Sr. Orlando Oliveira dos Santos, 
fará uma apresentação do Módulo de Levantamento de Dados da Covid-19 na 
plataforma Governa. 

 O Módulo do Sistema foi demonstrado aos presentes na reunião e deixado um telefone 
para suporte e dúvidas operacionais do sistema, assim também como o e-mail: 
governa@presidencia.gov.br.  

 Após a apresentação e respostas sobre algumas perguntas, foi encerrada a 177ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise às 10h46m.  
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 Encaminhamentos 
 

 A Diretoria de Gestão da Informação (DGINF), encaminhará via e-mail a todos os 
Ministérios e Órgãos/Entidades deste Comitê, um tutorial sobre o Módulo de 
Levantamento de Dados da Covid.  
 

 A SAM buscará a informação sobre o PLN nº 03/2021 para retornar resposta ao 
MCidadania. 
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178ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 28/04/2021 
Horário: 10h02m às 10h34m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 178ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou o recebimento da doação de 228.085 unidades de IOT pelo Governo Espanhol. 
As unidades já se encontram no almoxarifado do Ministério e a data de distribui~]ao 
será informada na próxima Pauta de Distribuição. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou a chegada a São Paulo, nesta terça-feira, 27.04.2021, a doação humanitária, 
ofertada pelo Governo da Espanha ao Brasil, de 80 mil medicamentos anestésicos, 
sedativos e bloqueadores neuromusculares que compõem o “kit intubação”. 

 A ABC do Itamaraty coordenou a operação que contou, ainda, com o apoio do Itamaraty, 
do Ministério da Saúde, da Anvisa e da Receita Federal do Brasil, além das Embaixadas 
do Brasil em Madrid e da Espanha em Brasília. 

 Sobre os voos França-Brasil, informou que a França retomou voos ao Brasil em 
24.04.2021. O governo francês decretou medidas adicionais de controle de fronteira 
para viajantes de Brasil, Argentina, Chile, Índia e África do Sul. Além da obrigatoriedade 
de testes na partida e na chegada e apresentação de “motivo imperioso” de viajem, o 
passageiro deverá cumprir 10 dias de quarentena obrigatória, com verificação e multa 
em casos de descumprimento.  
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Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informou que monitoram a questão das cheias do Rio Amazonas que deve ser a maior 
da história.  

 A SAM solicitou ao MDR que repasse as informações por e-mail para que possamos 
ajudar nessa questão, talvez apresentando um Plano de Contingência para a situação de 
alagamentos, visando mitigar os prejuízos do Estado do Amazonas.  

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que farão um contrato de 3 meses com a CEF para pagamento dos programas 
assistenciais tendo em vista que o PLN nº 3 ainda não foi votado na Câmara dos 
Deputados. 

 A SAM informou que essa questão será tratada no PLN nº 4 (ajuste do contrato com a 
CEF) e a aprovação está na Pauta com prioritária. 

 A SEGOV informou que monitora junto a SEPAR essa questão no Congresso. Informou 
que o PLN irá para votação na 1ª reunião do Congresso. 

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informou que o Senado aprovou por unanimidade na última terça-feira, 27.04.2021, o 
projeto que autoriza o uso de fábricas de imunizantes de uso veterinário na produção 
de vacinas contra a Covid-19. Trata-se do Projeto de Lei nº 1.343, de 2021 de iniciativa 
do Senador Wellington Fagundes. 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148044. 

 O objetivo do Projeto de Lei é facilitar e estimular a utilização dessas plantas industriais 
para ampliar a oferta de doses de vacinas e acelerar o processo de imunização da 
população brasileira. 
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Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reuniões com comitês estaduais de crise da Região Nordeste e Centro-Oeste 

 De uma forma geral, sinais de que a pior fase da pandemia passou: desaceleração da 
contaminação. Mas há riscos importantes a serem monitorados, especialmente com 
relação a medicamentos (destaque para SE, que falou estar está com estoque zerado de 
3 medicamentos: midazolam, Fentanila e Propofol). 

 Região Nordeste: 

 Bahia:  
a) Enxurrada no município de Santa Inês e enviarão pedido par avacinas adicionais; 
b) Ocupação de Leitos: 90%; 
c) Dificuldade de transporte de pacientes – estradas precárias. 

 Ceará: 
a) Redução da taxa de ocupação de leitos e óbitos; 
b) Planejamento para aquisição de oxigênio – apresentaram o Programa Respira Ceará 

(doações de Usinas para os municípios de Sobral, Quixadá e Cascavel, apoio pelo 
Ministério Público, com previsão de mais 10 usinas, e doação por empresas); 

c) Explosão da fábrica de oxigênio em Fortaleza: não ocorreram vítimas fatais e a 
White Martins garantiu o suprimento. 

 Sergipe:  
a) Percepção de queda da pandemia, mas óbitos estão altos; 
b) Vacinação: necessidade de avançar – receberam 527 mil doses e enviaram aos 

municípios 526. 
c) Preocupação com consumo e tempo de permanência de internações; 
d) Ocupação de leitos acima de 90%; 
e) Rede privada: auxílio com HC; 
f) Decisão da Anvisa sobre a vacina Sputnik V, considerou positiva a prevalência da 

decisão técnica da Anvisa, visto que não prevaleceu a interferência de outros 
órgãos. 

 Rio Grande do Norte:  
a) Sem relatos 

 Região Centro-Oeste: 

 Distrito Federal: 
a) Diminuição dos casos ativos e estabilização de óbitos; 
b) Proposta de Hospital de Campanha com entrega em maio; 
c) Vacinação: dificuldade com cadastro dos dados (lento). 
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 Goiás: 
a) Permanece situação de calamidade, mas a curva é decrescente; 
b) Pontos de atenção: medicamentos, não tiveram falta, mas existe hiperinflação na 

compra, com mercado funcionando como “leilão” – empresas perguntam sobre 
possibilidade de executar pagamento com preço superior à do outro comprador 
(não irão oficializar queixa por receio de represálias); 

c) Vacinação: tentando vacinar com celeridade; 
d) Quantidade de ofícios recebidos pelos órgãos de controle que oneram o trabalho 

(700 respondidos este ano); 
e) Fila por leitos UTI – 23 pacientes (chegaram a 400); 
f) Leitos em todas as Regionais de Saúde; 
g) RH Saúde: saturada, alto turnover e adoecimento. 

 Mato Grosso do Sul: 
a) Relatou experiência com os órgãos de controle; 
b) Não foram relatados dados sobre a pandemia. 

 Mato Grosso: 
a) Queda na média móvel de casos, mas ainda em patamares elevados (permanecem 

acima de 1000 (últimos 7 dias); 
b) Taxa de ocupação de leitos: 91%; 
c) Março: inauguraram novo leitos de UTI.     

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A SAM informou que a distribuição de vacinas é atualizada todas as quartas-feiras pelo 
Ministério da Saúde, através do Localiza SUS: 
https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19VAC_Distr/DEMAS_C19VAC_Distr
.html.  

 Informou que para o mês de abril, deve ser concluído o recebimento de 26 milhões de 
doses e para o mês de maio a previsão é de recebimento de 32 milhões de doses das 
vacinas contratadas. 

 Solicitou ao MRE que atualize a questão do chamado Certificado de Vacinas da União 
Europeia trazido pela imprensa. Ao que parece, o também chamado “passaporte 
europeu da Covid-19” deve excluir vacinas não aprovadas pela União Europeia e a 
Coronavac está entre as não autorizadas pela união Europeia.  

 Por fim, solicitou a todos os Ministérios e Órgãos/Entidades deste Comitê, que 
internalizem as informações aqui relatadas para conhecimento dos conteúdos aqui 
tratados e para que possamos imprimir sempre a agilidade e a rapidez que os temas 
merecem, bem como para trazer dúvidas, apontamentos e sugestões para as reuniões.    

 Em seguida, encerrou a 178ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h34m.  
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 Encaminhamentos 
 

 A SAM solicitou ao MDR que repasse as informações por e-mail para que possamos 
ajudar nessa questão, talvez apresentando um Plano de Contingência para a situação de 
alagamentos, visando mitigar os prejuízos do Estado do Amazonas.  
 

 Solicitou ao MRE que atualize a questão do chamado Certificado de Vacinas da União 
Europeia trazido pela imprensa. Ao que parece, o também chamado “passaporte 
europeu da Covid-19” deve excluir vacinas não aprovadas pela União Europeia e a 
Coronavac está entre as não autorizadas pela união Europeia.  
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179ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 30/04/2021 
Horário: 10h00m às 10h38m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 179ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou que está em andamento a distribuição de 5.27 milhões de doses de vacinas, 
já contempladas no 12º Informe Técnico da 15ª Pauta de Distribuição, link: 
https://sage.saude.gov.br/sistemas/vacina/informeTecnicoPautaDistribuicao/decimo_
segundo2_Informe_tecnicoPNOV_Covid_Atualizado.pdf, sendo:  
a) AstraZeneca/Fiocruz – 5.168.250 e; 
b) Coronavac/Butantan – 104.800. 

 Em andamento a entrega de 864.670 medicamentos de IOT para todo os estados 
conforme tabela abaixo: 
 

Medicamentos IOT 

Estado Quantidade Estado  Quantidade 

Acre 8.825 Paraíba 12.580 

Alagoas 25.860 Paraná 4.680 

Amapá 33.575 Pernambuco 12.825 

Amazonas 54.850 Rio de Janeiro 89.470 

Bahia 6.950 Rio Grande do Norte 19.205 

Ceará 198.770 Rio Grande do Sul 97.475 

Distrito Federal 3.515 Rondônia 10.680 

Goiás 22.980 Roraima 13.950 

Maranhão 10.550 Santa Catarina 18.610 

Mato Grosso 23.225 São Paulo 16.025 

Mato Grosso do Sul 135.075 Sergipe 20.395 

Minas Gerais 10.205 Tocantins 7.075 

Pará 7.500 TOTAL 864.670 

 

 Em andamento a distribuição de 2.245 concentradores de oxigênio oriundos de doação. 
  
Ministério da Defesa (MD) 

 Em reunião esta semana sobre Oxigênio, foi informado um arrefecimento na demanda. 
O General Duizit Brito alertou que é preciso fazer uma manutenção nos parelhos pois 
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têm vida útil, tendo em vista que o inverno se aproxima e as chances de doenças 
respiratórias tendem a aumentar nessa época do ano. Assim, estaremos com os 
aparelhos todos em ordem, caso haja necessidade. 

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que o Parlamento Europeu aprovou em 29.04.2021, com emendas, as 
propostas legislativas da CE de certificado verde digital para a atestação de vacinação, 
teste de Covid-19 negativo ou convalescência da doença, com o fim de facilitar a livre 
circulação de pessoas na UE. 

 Segue-se a fase de negociação entre o Parlamento e o Conselho da UE. O certificado em 
questão poderá ter formato digital ou impresso e servirá para atestar que uma pessoa 
foi vacinada contra a Covid-19, teve resultado negativo em teste recente ou recuperou-
se da doença. 

 Há expectativas de que o sistema de certificação esteja formalmente desenhado e 
operacional até junho, antes da próxima temporada turística do verão europeu. 

 As propostas legislativas evidenciam que o uso dos certificados é uma medida de caráter 
temporário, que visa a facilitar a livre circulação de pessoas. Não têm a pretensão de 
criar um novo documento de viagem ou novos requisitos de entrada nos países, mas, 
sim, estabelecer um quadro jurídico comum para a adoção de comprovantes que sejam 
interoperáveis e garantam o respeito à privacidade dos titulares.  

 Com relação às vacinas a serem aceitas para emissão de certificados, as propostas 
legislativas dispõem que os estados membros devem aceitar certificados de vacinação 
emitidos em outros países da UE para pessoas inoculadas com vacina que conte com 
autorização condicional de uso pela Agência Europeia de Medicamentos (até o 
momento, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen). 

 Fica facultado às autoridades nacionais aceitar certificados de vacinação emitidos para 
vacinas que contem com o aval da Organização Mundial da Saúde para uso emergencial. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informou que enviará o relatório sobre as enchentes ainda hoje ao CCOp. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que assinarão o contrato de R$ 74 milhões por 3 meses com a CEF para 
pagamento dos programas assistenciais tendo em vista que o PLN nº 4 ainda não foi 
votado na Câmara dos Deputados. 

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Ausente. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

Todos os estados participantes das Regiões Norte e Sul relataram diminuição da situação da 
pandemia. Entretanto, permanece atenção quanto a taxas elevadas de ocupação de leitos 
e, principalmente, baixos estoques de medicamentos IOT (e possível alta de preços em 
virtude da situação a Índia).  

 Ponto de Atenção na Região Sul: Inverno (previsão de alta nos casos). 

 Reunião Região Norte (28.04.2021) 

 TOCANTINS 
a) Vacinas: Situação encaminhada e implementação de ações para melhorar o sistema.   
b) Fila de espera por Leitos UTI COVID: 6 pacientes; Leitos Clínicos: 7 pacientes. 

Comparação com a data em 22 de março – 60 pacientes.  
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c) Queda no tempo de permanência nos leitos em resposta da assistência precoce.  

 ACRE  
a) Um (1) paciente aguardando leito de UTI COVID. 
b) OXIGÊNIO: controlado. 
c) MEDICAMENTOS IOT: controlado. 
d) Taxa de Ocupação de Leitos: 86%.  

 RONDÔNIA 
a) Atualmente, tem oito mil casos ativos. Chegaram a dezenove mil no pico dessa fase. 
b) Fila de espera por Leitos UTI COVID: zero. 
c) Taxa de ocupação de leitos: 89,6%. 
d) Vacinas: dificuldades com os registros. 
e) Consideram ter recebido um quantitativo de vacinas inferior ao necessário.  
f) Plano de ação para Oxigênio em parceria com os estados do Acre e Mato Grosso. 
g) MEDICAMENTOS IOT: mesmas dificuldades dos demais estados. 
h) Mortalidade ainda está alta, e tiveram um maior número de óbitos do que o período de 

recuperação durante a 2º fase.  
Reunião Região Sul (29.04.2021) 
SANTA CATARINA 

a) Taxa de ocupação de Leitos UTI: 93%. Total de leitos habilitados: 1118/ Ocupados 1048.  
b) Ampliaram 63 leitos.  
c) OXIGÊNIO: sob controle.  
d) Ainda não conseguem retomar as cirurgias eletivas.  
e) Reclamação dos municípios sobre doses de vacinas que não estão sendo aplicadas: 

problema com o sistema (municípios não estão priorizando a alimentação do sistema). 
f) Laboratório de São Miguel funciona como um LAFRON, mas não tem equipamentos.  

PARANÁ 
a) Leitos de UTI com taxas altas de ocupação, mas diminuíram as filas.  
b) OXIGÊNIO: controlado.  
c) Reunião com CONASS em 28.04.2021 (foi ressaltado preocupação com o inverno); Ofício 

com solicitação de inclusão dos profissionais da área de Educação no grupo prioritário 
de vacinas. 

d) Vacinas: consideram que ainda está lento.  
e) Compra de medicamentos pela Índia: em razão da alta de preços adquiriram o Atracúrio 

e Propofol (preços muito acima do mercado). 
f) Excesso de resposta a ações judiciais. 

RIO GRANDE DO SUL 
a) Taxa de ocupação de leitos 84%/ 400 leitos livres.  
b) Letalidade: 2º fase aumentou em 80%. 
c) Vacinas: 50% do grupo prioritário vacinados. /Problemas com deficiência para aplicação 

da 2º dose.  
d) Secretária de Saúde Arita levará para a CIT (Conselho Tripartite) solicitação para incluir 

os professores com comorbidades no grupo prioritário de vacinas. 
e) Irão reformular o Plano do RS: distanciamento controlado.   

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  
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 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, reforçou para termos atenção quanto à 
chegada do inverno e o possível aumento doenças respiratórias, dentre elas, a Covid-
19. 

 Na data de ontem, 29.04.2021, a Diretoria Colegiada da Anvisa decidiu, por 
unanimidade, autorizar a exportação, de oxigênio líquido medicinal – 320.000 mᵌ, 
solicitada pela Embaixada do Paraguai, conforme ementa abaixo: 
a) Trata-se de pleito da Embaixada do Paraguai (1422896, 1424487), intermediada 

pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) / Ministério das Relações Exteriores 
(MRE) 1424332, solicitando autorização prévia de exportação (AEX) nos termos da 
Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 352/2020 (atualizada pela RDC nº 
485/2021) de oxigênio líquido medicinal – 320.000 m3. 

 Informou da chegada de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer/BioNTech. 

 Informou também a chegada de 14 carretas da White Martins, vindas do Canadá, e que 
serão utilizadas nas Regiões Sudeste e Nordeste onde a empresa tem seus maiores hubs. 

 Sobre o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia informou 
que: 
a) Foi apresentado informações sobre a atualização do Cronograma de entrega de 

vacinas; 
b) Atualização dos números sobre a vacinação contra a Covid-19: 

b1) ~40 milhões de doses aplicadas; 
b2) ~57,9 milhões de doses distribuídas; 
b3) 27,7 milhões de pessoas vacinadas (D1) e; 
b4) 12,1 milhões de pessoas vacinadas (D2). 

c) Estudo científico com a evolução, nos anos de 2020 e 2021, dos casos de mortes por 
“causas básicas” (infarto, AVC etc) versus aquelas registradas como tendo a Covid-
19 como causa. 

d) O Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que determinou a junção de 
todos os projetos que tratam de auxílios emergenciais, créditos e isenções 
relacionadas à pandemia da Covid-19 em apenas uma unidade do Senado. Tal 
medida conferirá coerência e coesão nas análises técnicas. 

 Solicitou ao MS, MRE e MInfra, se articularem para a inclusão do tema Certificado de 
Vacinação no fórum de discussão de fronteiras.   

 Em seguida, encerrou a 179ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h38m.  
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM solicitou ao MS, MRE e MInfra, se articularem para a inclusão do tema Certificado 
de Vacinação no fórum de discussão de fronteiras. 
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180ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 03/05/2021 
Horário: 10h06m às 10h28m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 180ª Reunião Situacional do 
Comitê e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou a distribuição de 6.9 milhões de doses de vacinas, já contempladas no 14º 
Informe Técnico da 16ª Pauta de Distribuição sendo:  
a) AstraZeneca/Fiocruz – 6.500.000 e; 
b) Sinovac/Butantan – 420.800. 

 A entrega de 525.803 medicamentos de IOT para todo os estados (Pauta 42). 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Trabalham no art. 16 da Medida Provisória nº 1.039, de 18 de março de 2021, que 
instituiu o Auxílio Emergencial 2021 para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), que trata de 
Ato do Poder Executivo federal que poderá dispor sobre a reavaliação dos pedidos de 
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020. 

 A SAG e a SAJ entendem que o assunto não pode ser realizado por Decreto e sim por 
uma nova Medida Provisória que o MC já preparou e irá discutir em reunião na data de 
hoje com a SAG/SAJ para resolverem. 

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Ausente. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com a Região Sudeste (presente somente o Estado de Minas Gerais). 

 Minas Gerais: 
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a) Cenário ainda continua preocupante 
b) Evolução do Programa Minas Consciente: grande parte na onda vermelha, com 

medidas restritivas. 
c) Taxa de contaminação voltou a subir essa semana. 
d) Necessidade de medicação do kit UTI e equipamentos, RH (força nacional do SUS) 

na região de Governador Valadares. 
e) Vacinas: falta de doses D2 (coronavac) e dificuldades nos sistemas, 
f) Comorbidades: mais informações para combater fake news. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Ausente. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale encerrou a 180ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise às 10h28m.  

 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM solicitou que o MS coloque sua ASCOM em contato com a SECOM para que haja 
uma campanha efetiva de comunicação à sociedade esclarecendo o assunto 
comorbidade para que todos entendam quem está dentro da priorização de vacinação, 
 

 A SAM solicitou que o MS coloque sua ASCOM em contato com a SECOM para que 
esclareça a questão do fornecimento e oferta de 2º dose da vacina dado que há ruído 
sobre alguns Estados/Municípios não seguirem as diretrizes do PNI p que pode levar a 
falta de oferta da vacina na data correta para a 2º dose. 
 

 Solicitar atualização ao MC sobre a reunião com SAG/SAJ para tratar do art. 16 da MP 
1.039 do Auxílio Emergencial. 
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181ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 05/05/2021 
Horário: 10h05m às 10h43m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 181ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou o envio de 161.231 unidades de IOT aos estados (Pauta 43). 

 Informou a distribuição de 499 mil doses de vacinas da Pfizer, já contempladas na 17ª 
Pauta de Distribuição totalizando ~70 milhões de doses distribuídas.  

 Habilitação de 253 leitos LSVP, sendo: 26 (BA), 31 (CE), 10 (ES), 6 (MA), 62 (MG), 27 (MT), 
4 (PB), 19 (PR), 5 (RN), 53 (RS), 1 (SE) e 9 (SP). 

 Habilitação de 1.213 leitos de UTI, sendo: 28 (AL), 94 (BA), 96 (CE), 63 (ES), 31 (MA), 61 
(MG), 5 (MS), 43 (MT), 28 (PA), 33 (PB), 163 (PE), 23 (PI), 57 (PR), 75 (RJ), 32 (RN), 5 (RO), 
38 (RS), 15 (SC) e 323 (SP). 

 Informou que foi atualizado o site LocalizaSUS, podendo, agora, ser consultados os leitos 
de 2020 e 2021 por unidades da federação ou total. 
  

Ministério da Defesa (MD) 

 Solicitou ao MS a informação do monitoramento de oxigênio, se está em declínio ou 
elevação. 

 O MS informou que há indícios de declínio, mas continuam monitorando. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Proposta de relaxamento das restrições a viagem. 
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 Informou que a Comissão Europeia divulgou em 03.05.2021 proposta de recomendação 
atualizada do Conselho da União Europeia, visando ao relaxamento de restrições 
aplicáveis a viagens não essenciais de terceiros países para o bloco e o espaço Schengen.  

 Quem poderia viajar: 
a) Viajantes de países de origem com boa condição epidemiológica; 
b) Nos casos de recebimento pelo viajante da última dose de vacina contra a covid-19 

que conte com autorização condicional de uso na U.E, ao menos 14 dias antes do 
ingresso no espaço europeu.  

 O benefício poderia ser estendido aos imunizantes que tenham ingressado na lista de 
uso emergencial da OMS, que está analisando a aprovação de vacinas de fabricantes 
chinesas. 

 Pode haver mecanismo de “emergency brake” para que os estados membros possam 
tomar medidas temporárias de restrição de viagens provenientes de países afetados por 
variantes do vírus consideradas preocupantes. 

 Não se trata, portanto, de verificação de nacionalidade do viajante. 

 Recomendação CE x Regulamento (Certificado Verde Digital) 

 A proposta antecipa-se à adoção de regulamento sobre certificados verdes digitais. O 
regulamento, em negociação entre o Parlamento Europeu e o Conselho da União 
Europeia, é obrigatório e diretamente aplicável em todos os estados-membros. Até que 
o regulamento seja aprovado e entre em vigor, propõe-se que os estados membros 
aceitem certificados de terceiros países, com fundamento em sua lei doméstica. 

 Conclusão 

 A proposta da U.E traz linguagem menos impositiva do que o regulamento de certificado 
verde digital. Nota-se, portanto, intenção de flexibilização das restrições de viagem para 
a retomada do turismo. Os certificados, ademais, não se encaixam em quaisquer das 
cinco áreas de competência exclusiva da U.E, dando, assim, margem aos estados 
membros para legislarem sobre o tema internamente. Caso a OMS aprove a inclusão 
em lista de uso emergencial da Coronavac, não haveria, em princípio, transtornos para 
viajantes oriundos do Brasil.  
   

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Ausente. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Informou que a REDEVÍRUS detectou uma nova mutação do vírus na cidade de Porto 
Ferreira, interior de São Paulo, muito parecida com a P1.2.8 de Araraquara, também 
interior de São Paulo. Acusou a Proteína S (L452R) e causa preocupação mundial por 
tratar-se da mesma mutação apresentada pela Indiana e pela Californiana. 

 Informou que disponibilizaram na Plataforma de Pesquisa no MCTI uma relação de 
freezers a – 80 graus que podem ajudar no estoque das vacinas da Pfizer. 
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 Informou que os Estados Unidos da América, pleiteou junto ao Food and Drug 
Administration – FDA o uso emergencial do medicamento Nitazoxanida, também 
conhecida como Annita, para uso contra a covid-19. Informou que a pesquisa que levou 
os EUA a pleitear o uso junto ao FDA foi realizada por pesquisadores brasileiros. Os 
estudos foram realizados no Brasil, na Argentina e nos EUA.    

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Atualizarão o portal Coronavírus do Ministério, agora fazendo um paralelo das escolas 
com a pandemia. 

 Lançarão também um livro eletrônico com as ações do MEC contra a pandemia. 

 A SAM solicitou ao MEC que encaminhe uma cópia do livro eletrônico para os e-mails: 
comitê.crisecovid19@presidencia.gov.br e sam@presidencia.gov.br.  

 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Farão contato com o MCTI para divulgação dos informes trazidos hoje. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Reunião com a CNM: principal novidade foi a preocupação com o PL 2.564/2020, que 
trata do piso de remuneração de trabalhadores da área da saúde; também citou 
discussão sobre tema da Previdência – Lei de Responsabilidade e PEC para Parcelamento 
Especial. 

 Pesquisa semanal com mais de 2 mil municípios indicam menor pressão da pandemia: 
queda no número de municípios com falta de oxigênio e de kits de intubação. 
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 Reunião com a ANTT sobre testes de caminhoneiros na fronteira: 
a) Uruguaiana (RS) solicitou equipamentos para fortalecer estrutura do LAFRON, não 

pediu testes, inicialmente. 
b) Secretaria Estadual de Saúde do RS sugeriu 3 cidades prioritárias para testagem de 

caminhoneiros dada a rede para o LACEN. 
c) Foz do Iguaçu ficou de apresentar demanda, articulada com Secretaria Estadual do 

PR. 
d) SC pediu informações sobre rota de transporte para estabelecer cidades prioritárias 

para testagem. 

 A SAM destacou que essa articulação entre o Ministério da Saúde, com o apoio da 
SEGOV, junto aos Governos locais e a Sociedade Civil (ABTI – Associação Brasileira dos 
Transportadores Internacionais) é um bom exemplo da coordenação proativa do 
Governo federal, por meio do Comitê de Crise, para mitigar os efeitos da pandemia. 

 O ME vai levantar informações sobre o PL e trará na próxima reunião. 
  

Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Informou que sobre o pagamento do Auxílio Emergencial, se seria melhor um Decreto 
ou uma nova Medida Provisória, a SAG recomenda ao MC que seja através de nova 
Medida Provisória.  

 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, informou que ainda faltam alguns 
Ministérios encaminharem as informações do Governa, são eles: 
 BB, CEF, ANVISA, MD, MMA, SEGOV (falta validação), MEC, MINFRA, MTUR, SECOM 

e SG (enviaram pelo SEI mas o correto é no Governa). 

 Em seguida, encerrou a 181ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h43m.  
 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM solicitou ao MEC que encaminhe uma cópia do livro eletrônico para os e-mails: 
comitê.crisecovid19@presidencia.gov.br e sam@presidencia.gov.br. 
 

 O ME vai levantar informações sobre o PL 2.564/2020, que trata do piso de remuneração 

de trabalhadores da área da saúde e trará na próxima reunião, conforme solicitado pela 

SEGOV.  
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182ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 07/05/2021 
Horário: 10h05m às 10h40m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 182ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou a publicação da 18ª Pauta de Distribuição de vacinas, sendo: 
a) AstraZeneca (Covax Facility): 3.981.500 para alcance de cerca de 3,5 milhões de 
pessoas; 
b) Pfizer/Wyeth (Cominarty): 1.125.528 (para 1ª dose – D1) e; 
c) Sinovac/Butantan: 1.000.000 (exclusivas para 2ª dose – D2). 

 A campanha, iniciada em 18.01.2021, já se tem aproximadamente 75,4 milhões de 
doses distribuídas, incluindo a 18ª pauta em comento. 

 Autorização de 375 leitos LSVP, sendo: 30 (BA), 46 (CE), 28 (DF), 10 (ES), 9 (MA), 139 
(MG), 20 (PA), 3 (PB), 12 (PI), 2 (RN), 15 (RS) e 61 (SP). 

 Publicada a Portaria nº 897, de 05.05.2021 referente ao pagamento do mês de abril de 
17.549 leitos autorizados (adultos e pediátricos) no valor de R$ 834.768.000,00. 

 Status das autorizações até 07.05.2021: 
a) UTI SRAG/Covid-19: 22.074 – R$ 2.284.992.000,00 (o montante financeiro sofrerá 

redução) e. 
b) LSVP: 3.163 – R$ 58.638.412,60 

 Informou a publicação da Nota Técnica nº 457/2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS que trata 
do quantitativo de vacinas contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde e recomendação 
de completar o esquema vacinal (2 doses) com a vacina Sinovac/Butantan.  
  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

 A Agência prepara novo RDC prorrogando a permissão de importação de medicamentos 
de IOT sem tradução de rótulos e bula. 

 Informou a emissão de recomendações para atualização da Portaria de Fronteiras, como 
a restrição de voos e passageiros da Índia. Registrou o caráter assessorial das 
recomendações e relatou a disponibilidade da Agência para dialogar e encontrar a 
melhor forma de implementar as medidas.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Ausente. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
   

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Ausente. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 
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 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

 O Banco informa que prepara nova rodada de dispensa/suspensão de pagamento de 
parcelas de empréstimos de pequenas e médias empresas. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Solicitou a Nota Técnica do Ministério da Saúde que trata da vacinação de pessoas com 
mais de 60 anos. 

 O MS enviou a Nota Técnica neste ato à SAM/CC e à SE/CC que repassarão à ASCOM/CC, 
conforme solicitado. 

 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, informou que o Governo 
Federal, por intermédio da ANVISA e da POLICIA FEDERAL agiram de ofício para 
reprimir a delegação do time de futebol argentino que não seguiu as diretrizes de 
quarentena em hotel, na cidade de Salvador, após membros da delegação terem 
chegado ao país com exame RT-PCR positivo. Os membros do Clube Independiente 
de Futebol foram autuados em R$ 2.000,00 e responderão administrativa e 
penalmente por crime sanitário (https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/noticias-anvisa/independiente-anvisa-autua-equipe-por-descumprir-
medidas-de-isolamento-social ). 

 Em seguida, encerrou a 182ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h40m.  
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 182ª Reunião Situacional do Comitê de Crise. 
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183ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 10/05/2021 
Horário: 10h07m às 10h15m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 183ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou que foram entregues 899.980 unidades de IOT enviados para todos os Estados 
da Federação. 
  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

 Ausente. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
   

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
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Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Ausente. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que serão realizadas reuniões com os Comitês de Crise estaduais com as 
Regiões Centro-Oeste e Sudeste, respectivamente, nos dias 11 e 12 de maio. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
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Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, encerrou a 183ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise às 10h15m.  

 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 183ª Reunião Situacional do Comitê de Crise. 
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184ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 12/05/2021 
Horário: 10h03m às 10h30m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 184ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Autorização de 244 leitos LSVP, sendo: 8 (CE), 15 (ES), 9 (MA), 69 (MG), 2 (PE), 8 (RN), 9 
(RO), 3 (RS), 21 (SC), 33 (SE) e 67 (SP), totalizando R$ 3.504.230,40. 

 Autorização de 880 leitos de UTI SRAG/Covid-19, sendo: 10 (AM), 53 (DF), 40 (ES), 69 
(MG), 25 (MT), 32 (PB), 40 (PE), 12 (PR), 405 (RJ), 5 (RS), 123 (SC) e 66 (SP), totalizando 
R$ 41.952.000,00. 

 Status das Autorizações até 12.05.2021: 
a) UTI SRAG/Covid-19: 22.954 leitos – R$ 2.326.464.000,00 
b) LSVP: 3.407 leitos – R$ 62.142.643,20. 

 Na data de hoje deve ter início a imunização de toda a delegação olímpica e 
paraolímpica brasileira que vai aos Jogos Olímpicos de Tóquio, serão 1.814 indivíduos, 
entre atletas e comissão técnica. Para isso, foram doadas 4.050 doses pela farmacêutica 
norte-americana Pfizer e outras 8 mil doses pela chinesa Sinovac. A vacinação ocorrerá 
em 6 capitais: Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de janeiro, São Paulo, Porto Alegre e 
Brasília. https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2021-05/governo-anuncia-
plano-de-vacinacao-para-atletas-olimpicos.  

 A SAM solicitou uma ampla e transparente divulgação dessa informação pela SECOM 
para que não gere ruídos ou equívocos, por parte da mídia, com a vacinação desses 
atletas e comissão técnica. 
  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

 Ausente. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 
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 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que continuam monitorando a questão do Certificado Verde de Vacinas, 
também conhecido como “passaporte covid”, e que em reunião no final de semana 
passado, líderes da União Europeia se reuniram para tratar deste e de outros temas 
relacionados à pandemia, como por exemplo, a economia. 

 Com relação ao Certificado Covid, a intenção é torna-lo operacional em junho, mas 
existem detalhes a serem superados. 

 Informou também que foi publicada a Nota Conjunta à Imprensa nº 56, de 07.05.2021, 
do MRE, ME, MS e MCTI sobre a flexibilização da patente de vacinas. Nesse contexto, é 
importante recordar que o licenciamento compulsório de patentes já é uma 
possibilidade, conforme previsto no arcabouço normativo brasileiro, que é consistente 
com o Acordo TRIPS. https://www.gov.br/mre/pt-
br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/vacinas-e-patentes-2013-nota-
conjunta-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-do-ministerio-da-economia-do-
ministerio-da-saude-e-do-ministerio-da-ciencia-tecnologia-e-inovacoes.    
   

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Demonstrou preocupação com a alteração da Portaria de fronteiras no que tange à 
sustentabilidade financeira das companhias aéreas. As restrições geram prejuízos a um 
modal que já está em situação crítica. Propôs reavaliarmos essa questão. Enviaram 
proposta neste sentido à Casa Civil. 

 A SAM informou que as restrições de voos da Índia, será tratada em reunião que 
ocorrerá na data de hoje, juntamente com os Ministérios: MRE, MInfra, MJSP, MS e 
ANVISA. 

 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Informou que foi enviada na segunda-feira, 10.05.2021, proposta de Medida Provisória 
que altera o art. 16 da MP nº 1.039, que trata do Auxílio Emergencial 2021. O objetivo 
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é reavaliar a elegibilidade de todas as pessoas que foram analisadas no âmbito da Lei nº 
13.982. 

 Foi pedido (via SIOPE) a complementação de R$ 1,42 bilhão em relação aos R$ 4,4 
bilhões disponibilizados por meio da Emenda Constitucional nº 109/2021 para pagar o 
Auxílio 2021. 

 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Ausente. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que foram canceladas as reuniões com os Comitês de Crise estaduais com as 
Regiões Centro-Oeste e Sudeste, que ocorreriam, respectivamente, nos dias 11 e 12 de 
maio. 

 A SEGOV acompanhou reunião conduzida pela ANTT, sobre implementação de testes 
RT-PCR nas fronteiras para caminhoneiros. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 
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 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, informou que foi publicado o Decreto nº 
10.697, de 10.05.2021, que altera o decreto nº 9.795, de 17.05.2019, para criar a 
Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Cocid-19 e dá outras providências. 

 Devido a criação desta nova Secretaria, atualizaremos o Decreto de instituição deste 
Comitê de Crise para inseri-los, pari passu, solicitaremos atualização dos 
representantes. 

 Solicitou ao MS, um comunicado técnico sobre a comprovação de comorbidade, dado 
que vários governos têm relatado dificuldades nesse sentido. Pode ser que a vacinação 
tenha desacelerado por este motivo. 

 O MS informou que é um tema sensível mesmo, tendo em vista que quem realiza a 
vacinação “na ponta” pode ficar em dúvida de quais documentos seriam necessários 
para a comprovação da comorbidade afim de receber a vacina. Neste sentido, levará ao 
setor responsável pelo PNO para que faça um Comunicado Técnico explicativo para 
melhorar as dúvidas sobre o tema.      

 Em seguida, o Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e 
Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, encerrou a 184ª 
Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h30m.  

 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM solicitou uma ampla e transparente divulgação pela SECOM sobre a vacinação 

dos atletas e comissão técnica que irão aos Jogos Olímpicos de Toquio, para que não 

gere ruídos ou equívocos, por parte da mídia, com essa vacinação, fruto de doações da 

Pfizer e da Sinovac. 

 

 A SAM solicitou ao MS que esclareça, através de um Comunicado Técnico, a questão da 

comprovação de comorbidade para vacinação, dada a dificuldade de governos locais 

nesta questão.  
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185ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 14/05/2021 
Horário: 10h06m às 10h26/m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 185ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Informou a publicação da 45ª pauta de distribuição de IOT com 752.000 unidades, que 
serão distribuídas aos Estados e Municípios. 

 Também foi publicada a 19ª pauta de distribuição de 6.708.000 de doses de vacinas, 
sendo: 
a) 3.723.000 doses de vacinas da AstraZeneca/Fiocruz e; 
b) 2.985.600 doses de vacinas da Sinovac/Butantan. 

 Iniciou no dia 12.05.2021 a segunda etapa da campanha de imunização contra o H1N1, 
nesta etapa será contemplada as pessoas com 60 anos ou mais e professores. O público 
ativo da primeira etapa que não vacinou pode vacinar mesmo com o início da segunda.  

 A SAM solicitou ao MS uma Nota Técnica sobre o consumo de oxigênio em Manaus para 
subsidiar o pedido de arquivamento da ADPF nº 756 junto ao STF. 

 A SAM também solicitou ao MS uma análise de viabilidade do sistema de consumo de 
oxigênio a fim de nos prevenirmos quanto a uma possível “nova onda” da Covid. 
  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

 Ausente. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 

 A SAM solicitou informação sobre as tratativas junto ao MS para a retomada segura do 
turismo. 

 O MTur informou que aguardam os Grupos Técnicos para analisar as propostas e devem 
ter mais informações na semana que vem. 

 A SAM solicitou, então, que as informações quanto as diretrizes para a retomada segura 
do turismo, sejam repassadas a este Comitê de Crise.  
 

Ministério da Economia (ME) 

 Sem considerações relevantes. 
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Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que o Ministro Carlos França conversou por telefone, na tarde de quarta-feira, 
12.05.2021, com o Ministro de Negócios Estrangeiro e Cooperação Internacional da 
Itália, Luigi di Maio. 

 Trataram do desafio de impulsionar a recuperação econômica e a criação de empregos, 
sob o imperativo da proteção da saúde e do meio ambiente. O Ministro França também 
convidou Luigi para visitar o Brasil. 

 O Ministro França destacou o interesse brasileiro em adquirir os medicamentos do 
chamado “kit intubação”. Reforçou ainda o interesse brasileiro em cooperar com a Itália 
para o desenvolvimento de vacinas. 

 A SAM perguntou se se trataria de troca de tecnologia ou de fabricação de vacinas. 

 O MRE informou que foi uma conversa inicial entre os dois países para uma aproximação 
no sentido de avançar para a cooperação e não foi tratado desta questão, nesse 
momento. 

 A SAM solicitou que o MRE entre em contato com o MS para essa articulação político-
diplomática para que deem bons frutos visando a aceleração de vacinas.  
   

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Destacou que empresas ligadas ao Ministério como Petrobras, BR Distribuidora, VALE e 
outras, distribuirão ao MS uma doação de 320 mil medicamentos de IOT para 
tratamento contra a Covid-19, o que corresponde a 3,7 milhões de unidades. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Informou que a questão das cheias do rio Negro/Amazonas, em Manaus, está sendo 
administrada no âmbito do MDR em conjunto com os Governos Locais. Seguem 
monitorando e caso haja necessidade de articulação interministerial, informarão a este 
Comitê. 

  
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 
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 Ausente. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Ausente. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Informou que, a título de instrução processual e para fins de registro em ata, serão 
anexadas ao processo, nesta data, as Resoluções de números 1 a 5 deste Comitê de 
Crise. 

 Estas Resoluções foram devidamente deliberadas e aprovadas ao seu tempo mas não 
constavam nos autos do processo, devendo ser anexadas nessa data. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 
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 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, informou que a SAM está finalizando a 
alteração do Decreto nº 10.277 e trará atualizações nas próximas reuniões deste 
Comitê. 

 Em seguida, encerrou a 185ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h26m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM solicitou ao MTur que as informações quanto as diretrizes para a retomada 
segura do turismo, sejam repassadas a este Comitê de Crise. 
 

 A SAM solicitou que o MRE entre em contato com o MS para uma articulação político-

diplomática, visando a cooperação de Brasil e Itália na questão de vacinas.  

 

 A SAM solicitou ao MS uma Nota Técnica sobre o consumo de oxigênio em Manaus para 

subsidiar o pedido de arquivamento da ADPF nº 756 junto ao STF. 

 

 A SAM solicitou ao MS uma análise de viabilidade do sistema de consumo de oxigênio a 

fim de monitoramento e planejamento de ações futuras no combate à pandemia do 

Covid. 
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186ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 17/05/2021 
Horário: 10h08m às 10h22m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 186ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Também foi publicada a 20ª pauta de distribuição de 6.434.860 de doses de vacinas, 
sendo: 
a) 4.703.000 doses de vacinas da AstraZeneca/Fiocruz; 
b) 1.084.850 doses de vacinas da Sinovac/Butantan; 
c) 647.010 doses Pfizer/Cominarty. 

 Informou a publicação da Nota Técnica nº 467/2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS que trata 
das orientações da vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades, pessoas com 
deficiência permanente e gestantes e puérperas na Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Covid-2019. 
  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

 Ausente. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Ausente. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Ausente. 
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Ausente. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Informou que a as conversas com o Governo Italiano se deram somente de forma 
preliminar e que por hora, não há nada em relação à cooperação para troca de tecnologia 
ou fabricação de vacinas. 
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 A SAM reforçou para o Itamaraty manter o acompanhamento da inclusão do 
coronavac/sinovac no rol de vacinas do passaporte verde em desenvolvimento pela 
união Européia, que servirá de “livre trânsito” no retorno de viagens e turismo no 
continente. 

 O MRE informou que segue monitorando e que, até o momento, não há nada nessa 
direção. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Ministério da Educação (MEC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Agradeceu o apoio da SAM na questão das vacinas para atletas. 

 Aguarda o parecer do ME para alteração do art. 16 da MP nº 1.039.  

 A SAG informou que o texto está sendo finalizado e trará novidades em breve ao Comitê. 
 
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Ausente. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sem considerações relevantes.  
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Ausente. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Informou que chegou ao conhecimento da SEGOV o conhecimento de um movimento de 
mães lactantes para serem insertas no rol de prioridade no PNI. 

 O MS informou que encaminhará o assunto internamente e apresentará resposta em 
breve. 

 O MS encaminhou a Nota Técnica nº 467/2021 CGPNI/DEIDT/SVS/MS que trata das 
orientações da vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades, pessoas com 
deficiência permanente e gestantes e puérperas na Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Covid-2019, a qual já foi encaminhada à SEGOV para distribuição junto aos 
Governos Estaduais e Municpais. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, informou que vai apresentar ao Comitê, 
o fluxo para solicitação excepcional de entrada no país, a luz do Art. 10º da Portaria de 
fronteiras. 

 Em seguida, encerrou a 186ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h22m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 A SAM vai apresentar ao Comitê o fluxo para solicitação excepcional de entrada no país, 

a luz do Art. 10º da Portaria de fronteiras. 
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187ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 19/05/2021 
Horário: 10h04m às 10h20m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Moreira, iniciou a 187ª Reunião Situacional do Comitê 
de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS)  

 Foram autorizados mais 212 leitos LSVP, sendo: 19 (AM), BA (13), 26 (CE), 10 (DF), 10 
(GO), 10 (MA), 57 (MG), 3 (PB), 3 (PR), 5 (RO), 6 (RS), 16 (SC) e 34 (SP), totalizando R$ 
3.044.659,20. 

 Status das autorizações até 19.05.2021: 
a) UTI SRAG/Covid-19: 22.947 – R$ 2.326.464.000,00; 
b) LSVP: 3.556 – R$ 65.187.302,40. 
  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

 Ausente. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Turismo (MTur) 

 Sem considerações relevantes. 

 Sobre o encaminhamento das diretrizes para a retomada segura do turismo, informou 
que estão fechando as diretrizes até o final de semana. Trarão maiores informações 
assim que fecharem as diretrizes. 
 

Ministério da Economia (ME) 

 Destacou que encaminhou à Casa Civil, na data de ontem, autorização para crédito 
extraordinário da MP do Auxílio Emergencial no valor de R$ 1.4 bilhão.  
  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 Sem considerações relevantes. 
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 Sobre o encaminhamento do Passaporte verde Europeu, informou que monitoram as 
reuniões, mas até o momento não existe nada concreto. 
 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 Ausente. 
 

Ministério de Infraestrutura (MInfra) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 Sem considerações relevantes. 
  
Ministério da Educação (MEC) 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania (MC) 

 Agradeceu o ME sobre o crédito extraordinário. 

 Informou que a CONMEBOL disponibilizará 5.800 doses de vacinas para imunização de 
atletas das séries A e B dos campeonatos brasileiros e de equipes que participam de 
torneios na América Latina.  

 A SAM informou que se reunirá com o Ministério da Saúde, onde abordará o assunto e 
em seguida agendará reunião com as Pastas envolvidas com o assunto (MS, MC, MD e 
SECOM) para que haja coordenação dos encaminhamentos.  
 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM/MCom) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil (BACEN) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)  

 Sem considerações relevantes. 
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

 Sem considerações relevantes. 
 

Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria de Governo (SEGOV) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Assessoria de Comunicação da Casa Civil (ASCOM) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE)  

 Sem considerações relevantes. 
 
Secretaria-Executiva da Casa Civil (SE/CC) 

 Sem considerações relevantes. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Moreira, informou que foi publicada a Portaria nº 653 
de 14.05.2021 (Portaria de Fronteiras) que incluiu a Índia no rol de restrições para 
entrada no Brasil. A restrição atinge apenas os voos de passageiros, os voos cargueiros 
estão autorizados seguindo medidas mitigatórias. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-n-653-de-14-de-maio-de-2021-320050685.  

 Também informou que todos os Ministérios e Órgãos/Entidades receberão um novo link 
para as futuras reuniões, que agora serão conduzidas pela SAM e não mais pela SE/CC, 
solicitou atenção de todos e que repassem essa informação. 

 Em seguida, encerrou a 187ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h20m. 
 
 

 Encaminhamentos 
 

 Não houve encaminhamentos na 187ª Reunião do Comitê de Crise. 
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188ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 21/05/2021 
Horário: 10h às 10h40m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe-Adjunto Executivo da SAM, Rafael Vitale, iniciou a 188ª Reunião Ordinária 
do Comitê de Crise informando que foi realizada, no dia 19 de abril, a 4ª reunião do 
Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. Os 
principais assuntos discutidos foram: 

i. A ênfase na campanha de vacinação conduzida pelo MS; 
ii. Diversos assuntos que são relatados nas reuniões do Comitê de Crise também 

foram apresentados na reunião do Comitê Nacional (mostra sinergia e 
alinhamento entre as duas instâncias); 

iii. A avaliação em curso da Coronavac como vacina que possivelmente será 
certificada pela União Europeia e reconhecida para o passaporte verde; 

iv. Implementação de carteira de vacinação nacional que permita a retomada do 
turismo no país   

 Rafael repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 
 
Ministério da Saúde (MS) 

 Publicação de portaria com habilitação 664 leitos de UTI SRAG/Covid-19, totalizando R$ 
31.872.000,00, em diversos estados: 

o CE: 15 
o ES: 51 
o GO: 30 
o MA: 21 
o MG: 10 
o PB: 82 
o PE: 33 

o PR: 76 
o RJ: 36 
o RO: 6 
o RS: 6 
o SC: 142 
o SP: 156 

 Distribuição 1.233.295 unidades de IOT em diversos estados. 
 
Agência de Vigilância Sanitária - Anvisa 

 A representante da agência Informou que a Anvisa estará à disposição para contribuir 
com os temas discutidos no âmbito do Comitê de Crise.    
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que o MD ajustará os procedimentos internos e os interlocutores da pasta no 
Comitê de Crise.  

 
Ministério do Turismo 

 Ausente. 
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Ministério da Economia 

 Sem apontamentos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Sem apontamentos. 

Ministério da Relações Exteriores - MRE 

 A Comissão Europeia anunciou ontem (20/5) ter sido alcançado acordo provisório entre 
o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia sobre o regulamento que regerá 
o agora chamado "EU Digital COVID Certificate" (em substituição ao "Digital Green Pass" 
da proposta de março último). 

 Segundo o anúncio, o Certificado Digital COVID da UE incluirá informações sobre a 
vacinação, os testes e a recuperação de seu portador. Estará disponível em formato 
digital e em pap el, a depender da escolha dos destinatários, e incluirá um código QR. 
Será gratuito, poderá ser obtido facilmente e estará também acessível às pessoas 
vacinadas antes da entrada em vigor do seu regulamento. Poderá, além disso, ser 
utilizado pelos estados membros para fins internos, conforme suas respectivas 
legislações nacionais.  

 De acordo com a Comissão, os estados membros da UE não deverão impor restrições 
de viagem adicionais aos titulares de um Certificado Digital COVID da UE, a menos que 
sejam “necessárias e proporcionais para salvaguardar a saúde pública”. Prevê-se 
entrada em vigor em 1º de julho, com um período de transição progressivo de seis 
semanas para a emissão de certificados pelos estados membros que necessitem de mais 
tempo para sua implementação. A Comissão deverá prestar apoio técnico e financeiro 
aos estados membros para a concretização do projeto. 

 O acordo político concluído ontem terá agora de ser formalmente adotado pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho. A agenda tentativa da próxima sessão plenária do 
Parlamento Europeu prevê a retomada do assunto em 9 de junho 
(https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/25265/SYN_POJ_June%20I_ST
R_en.pdf).  

 A CE criou página específica com informações sobre a iniciativa: 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-
vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_en.  A proposta legislativa do 
Certificado encontra-se na página https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0130&from=PT e a proposta para aplicação 
a nacionais de terceiros países encontra-se em https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0140&from=PT  

 Espanha, Portugal e países bálticos pressionam a EU para que o EU Digital COVID 
Certificate não seja visto que como documento impeditivo da entrada de turistas, mas 
sim com instrumento da retomada das viagens e do turismo 

 
Advocacia Geral da União - AGU 

 Ausente.  
 
Ministério de Minas e Energia - MME 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJ 

 Sem apontamentos. 
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Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

 Em função da apresentação do PLN 6/2021 será possível atender, parcialmente, a 
demanda de recursos para as pesquisas sobre o desenvolvimento de vacinas brasileiras 
– teste de fases 1, 2 e 3; 

 O representante do MCTI informou que será possível iniciar a testagem de quatro 
vacinas nas fases 1 e 2; 

 Além disso, o recurso permitirá o início dos testes na fase 3 para uma plataforma vacinal;  

 Mesmo antes da aprovação do PLN, o MCTI iniciará os trâmites internos para apoio às 
plataformas vacinais. 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Educação - MEC 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania - MC 

 Informa que não há problemas no pagamento do auxílio emergencial; 

 Houve a doação, por iniciativa do setor agropecuário e programa Brasil Fraterno, 
1.100.000 cestas básicas. 

 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Especial de Comunicação – SECOM/MCOM 

 O Secretário Especial de Comunicação ressaltou que as ações da SECOM, em parceria 
com o MS, já estão sendo veiculadas (Ex. Campanha da Família do Zé Gotinha); 

 Destacou que a comunicação de alguns termos relacionados à pandemia da Covid-19 
serão ajustados em parceria com as assessorias de comunicação dos ministérios 
setoriais; 

 Chamou atenção para o uso do termo ‘passaporte da vacina’, pois esse passa a ideia de 
restrição. O termo usado pelo MS e pelas campanhas das SECOM é ‘certificado digital 
de vacinação’.     

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Sem apontamentos. 
 
Banco Central do Brasil – Bacen  

 Sem apontamentos. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 Ausente. 
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Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR 

 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo - SEGOV 

 A SEAF/SEGOV recebeu representantes da Prefeitura de Maceió/AL que fazem parte da 
equipe de enfrentamento da pandemia. Foram destacados os investimentos realizados 
para receber doses da vacina Pfizer, e informaram a necessidade de mais vacinas, tendo 
em vista a alta efetividade na distribuição e na aplicação das doses no município, que 
pode ser um caso de sucesso para divulgar; 

 Ademais, foram solicitadas mais informações sobre as próximas prioridades na 
vacinação. Já existem discussões entre a prefeitura de Maceió e o Governo do Estado 
na definição de quais trabalhadores devem ser priorizados. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Sem apontamentos.  
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil – AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos - SAE/PR 

 Sem apontamentos.  
 
Secretaria Executiva da Casa Civil – SE/CC 

 Sem apontamentos.  
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe-Adjunto Executivo da SAM, Rafael Vitale, solicitou que o MS atente para 
duas demandas já apontadas em reuniões anteriores: a) Elaboração da Nota Técnica 
acerca da situação do abastecimento de oxigênio em Manaus, visto que se trata de 
demanda registrada na ADPF 756; b) Elaboração da Nota Técnica acerca do sistema de 
monitoramento do abastecimento do oxigênio em Estados e Municípios; 

 O Subchefe-Adjunto Executivo da SAM perguntou se algum dos presentes gostaria de 
fazer alguma complementação. Em seguida, encerrou a 188ª Reunião do Comitê de 
Crise, às 10h40m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

Ministério da Saúde - MS 

 Finalizar e enviar ao Comitê de Crise os seguintes documentos: a) Elaboração da Nota 
Técnica acerca da situação do abastecimento de oxigênio em Manaus, visto que se trata 
de demanda registrada na ADPF 756; b) Elaboração da Nota Técnica acerca do sistema 
de monitoramento do abastecimento do oxigênio em Estados e Municípios 
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189ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 24/05/2021 
Horário: 10h05m às 10h30m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento, Marcelo Ribeiro 
Moreira, iniciou a 189ª Reunião Ordinária do Comitê e repassou a palavra aos 
Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 O representante do MS informou sobre a publicação de portaria com habilitação 488 
leitos de UTI SRAG/Covid-19, totalizando R$ 23.424.000,00, em diversos estados: 

o BA: 175 
o CE: 10 
o MG: 79 
o MT: 66 
o PA: 2 
o PE: 36 
o PI: 10 

o RJ: 15 
o RO: 18 
o RS: 15 
o SC: 10 
o SE: 5 
o SP: 47 

 Houve, também, a publicação de portaria com habilitação de 296 leitos de suporte 
ventilatório, totalizando R$4.251.033,60, em diversos estados: 

o BA: 24 
o CE: 56 
o MA: 31 
o MG: 73 
o MT: 6 
o PA: 6 

o PB: 3 
o PE: 15 
o RJ: 13 
o SC: 21 
o SP: 48 

 
Agência de Vigilância Sanitária - Anvisa 

 Ausente.    
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem apontamentos.  
 
Ministério do Turismo 

 O representante do MTur apresentou as diretrizes para a retomada do turismo no país. 
Essas foram elaboradas em parceria com o Ministério da Economia, Ministério do Meio 
Ambiente e Ministério da Infraestrutura. Para tanto, o MTur elaborou o documento 
denominado “Retomada do Turismo” (ver anexo). 

 Em síntese, as diretrizes para retomada do turismo estão ancoradas em 4 eixos:  
i. Preservação de empresas e de empregos no setor do turismo 

ii. Melhoria da estrutura e da qualificação de destinos 
iii. Implantação de protocolos de biossegurança 
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iv. Promoção e incentivo às viagens  
 
Ministério da Economia 

 Sem apontamentos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Sem apontamentos. 

Ministério da Relações Exteriores - MRE 

 Sem apontamentos. 
 
Advocacia Geral da União - AGU 

 Ausente.  
 
Ministério de Minas e Energia - MME 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJ 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

 O representante do MCTI informou que as tratativas internas para continuidade das 
pesquisas para o desenvolvimento de novas vacinas estão em curso (elaboração de 
termos de referências, submissão dos TRs ao colegiados do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, dentre outras). 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação - MEC 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania - MC 

 O representante do MC destacou o apoio da SAM na internalização das vacinas doadas 
pela Comenbol à CBF – vacinação de jogadores de futebol; 

 Foram doadas pouco mais de 5600 vacinas Coronavac produzidas pela Sinovac, 
quantidade que permitirá a vacinação de mais de 2800 pessoas (atletas, integrantes das 
comissões técnicas, árbitros etc.), inclusive aqueles atletas que defenderão a seleção 
brasileira principal de futebol na Copa América; 

 Já foi indicada a lista de documentos que a CBF providenciará para internalização das 
vacinas;   

 O representante do MC destacou o apoio do MRE no processo de internalização das 
vacinas. 

 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH 

 Sem apontamentos. 
 
 

Anexo 189ª Reunião Comite de Crise 24.05.2021 - Memoria (2598729)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 687



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

Secretaria Especial de Comunicação – SECOM/MCOM 

 Sem apontamentos.    
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Sem apontamentos. 
 
Banco Central do Brasil – Bacen  

 Sem apontamentos. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 Ausente. 
 
Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR 

 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Ausente. 
 
Secretaria de Governo - SEGOV 

 O representante da SEGOV informou que a pasta foi contatada, na última sexta-feira, 
acerca do tema ‘vacinação de lactantes’ – inclusão desse grupo no PNI. Ressaltou, ainda, 
que aquela pasta encaminhará essa demanda ao Ministério da Saúde; 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Sem apontamentos.  
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil – AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos - SAE/PR 

 Sem apontamentos.  
 
Secretaria Executiva da Casa Civil – SE/CC 

 Sem apontamentos.  
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe-Adjunto Executivo da SAM, Rafael Vitale, reforçou solicitações anteriores 
acerca da emissão, pelo Ministério da Saúde, dos seguintes documentos: a) Nota 
Técnica acerca da situação do abastecimento de oxigênio em Manaus, visto que se trata 
de demanda registrada na ADPF 756; b) Nota Técnica acerca do sistema de 
monitoramento do abastecimento do oxigênio em Estados e Municípios; 

 Rafael Vitale destacou, ainda, que a SAM encaminhará aos integrantes do Comitê de 
Crise um manual de elaboração de requerimentos para solicitação excepcional de 
entrada de pessoas no Brasil; 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento perguntou se algum 
dos presentes gostaria de fazer alguma complementação. Em seguida, encerrou a 189ª 
Reunião do Comitê de Crise, às 10h30m. 
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 Encaminhamentos 
 

Ministério da Saúde - MS 

 Finalizar e enviar ao Comitê de Crise os seguintes documentos: a) Elaboração da Nota 
Técnica acerca da situação do abastecimento de oxigênio em Manaus, visto que se trata 
de demanda registrada na ADPF 756; b) Elaboração da Nota Técnica acerca do sistema 
de monitoramento do abastecimento do oxigênio em Estados e Municípios 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Encaminhar, aos integrantes do Comitê de Crise, O manual de elaboração de 

requerimentos para solicitação excepcional de entrada de pessoas no Brasil. 

 

  

Anexo 189ª Reunião Comite de Crise 24.05.2021 - Memoria (2598729)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 689



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 

 

Anexo  - Retomada do Turismo 
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1. Introdução
 O mundo enfrenta, atualmente, uma das mais severas crises sanitárias dos últimos 
anos com a rápida disseminação do novo coronavírus (Covid-19) que levou a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) a declarar pandemia no dia 11 de março e o Congresso Nacional do 
Brasil a decretar estado de calamidade pública, pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 
de 2020.

 Os efeitos da doença e da pandemia  podem ser visualizados diariamente  em notici-
ários nacionais e internacionais, assim como em boletins divulgados pelos órgãos estaduais 
de  saúde.

 Contudo, a pandemia não afetou diretamente só a saúde dos indivíduos, mas também 
a forma como a sociedade se relaciona, os meios de transporte, os meios de trabalho e, es-
pecialmente, toda a cadeia produtiva, haja vista que uma das medidas adotadas para conter 
a disseminação é o distanciamento social.

 O atual quadro possui efeitos ainda mais nefastos em toda a cadeia econômica e pro-
dutiva, à medida em que influenciou diretamente nos meios de produção e comercialização 
de diferentes setores econômicos.

 De forma inédita, todas as atividades foram profundamente afetadas, sofrendo com 
paralisações pontuais, restrições quanto ao seu funcionamento, adoção de novos protocolos 
sanitários e até mesmo o fechamento contínuo de estabelecimentos.

 Conforme Portaria nº 20.809, de 14 de setembro de  20201, publicada pelo Ministério da 
Economia, entre as áreas mais impactadas pela pandemia após a decretação da calamidade 
pública decorrente da Covid-19 estão setores diretamente ligados à atividade turística, tais 
como: i) atividades artísticas, criativas e de espetáculos; ii) transporte aéreo; iii) transporte 
ferroviário e metroferroviário de passageiros; iv) transporte interestadual e intermunicipal 
de passageiros; v) transporte público urbano; vi) serviços de alojamento; e vii) serviços de 
alimentação. 

 Apesar de não terem sido contemplados pela portaria, os setores de organização de 
eventos e agenciamento de viagens foram igualmente impactados pela pandemia.

 Percebe-se, diante disso, que o turismo é um dos setores mais afetados pela pande-
mia, visto que envolve essencialmente a movimentação de passageiros, o usufruto de bens 
naturais, a visitação de espaços fechados e o constante convívio entre pessoas em diferen-
tes ocasiões.

 Nesse contexto, a Organização Mundial do Turismo (OMT), por exemplo, destaca que 
o surto mundial de Covid-19 levou o mundo à paralisação e o turismo foi o mais afetado de 
todos os principais setores econômicos. Em um cenário de grande incerteza, contar com in-
formações atualizadas e confiáveis é mais importante do que nunca, tanto para os viajantes 
como para todo o setor do turismo. Dados referentes aos efeitos da pandemia estão eviden-
ciados em estudos como o Relatório “Impactos Econômicos da Covid-19 - Propostas para o 
Turismo” (2ª Edição)2, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, e o Relatório de Impacto da 
Pandemia de Covid-19 nos setores de turismo e cultura no Brasil, elaborado pelo Ministério 
do Turismo. Este último, dentre outras recomendações, assinala a importância da conjuga-
ção de esforços para mitigar os efeitos da pandemia sobre o setor. 

1 Disponível em: Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-20.809-de-14-de-setembrode-2020-277430324
2 Disponível em: https://fgvprojetos.fgv.br/artigos/2a-edicao-impactos-economicos-da-covid-19-propostas-para-o-turis-
mo- junho-2020
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 Dessa forma, além de definir recomendações em consonância com diversos esforços 
e planos de retomada delineados por muitos países - cuja atividade do turismo tem elevada 
contribuição para   a economia -, bem como por parte dos principais organismos internacio-
nais, como a Organização Mundial do Turismo (OMT) e a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), e se fundamentar em condutas efetivas de mitigação, 
o Ministério do Turismo propõe o estabelecimento de uma aliança para a recuperação do 
setor, a “Retomada do Turismo”. 

 O objetivo é conclamar as principais entidades relacionadas ao turismo para uma ação 
conjunta, a fim de mitigar o impacto socioeconômico da Covid-19 e acelerar a recuperação 
do setor, reunindo esforços do setor público, da iniciativa privada e do terceiro setor, inclusi-
ve as entidades do Sistema S.

 O que move a aliança ora proposta é a vontade de agilizar e fortalecer a retomada 
do turismo, setor de fundamental importância para todos os entes da cadeia produtiva do 
turismo, bem como para nosso País. Este documento traduz os anseios desta grande aliança 
para retomada da atividade turística no Brasil, sob o prisma da manutenção das empresas, 
da geração de emprego e renda, tão sensível à população brasileira, além do respeito e obe-
diência aos imprescindíveis protocolos de biossegurança em combate à disseminação da 
Covid-19.
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2. Panorama do mercado turístico no Brasil 2019-2020

 O Relatório de Impacto da Pandemia de Covid-19 nos setores de turismo e cultura no 
Brasil, elaborado pelo Ministério do Turismo, aponta que, em relação à receita e despesa 
cambial turística, percebe-se grande impacto da pandemia da Covid-19 nos gastos e, por 
consequência, nas viagens. O maior efeito negativo foi percebido no segundo trimestre de 
2020, quando houve redução de 68,8% na Receita Cambial Turística com relação ao mesmo 
período de 2019, acumulando queda de 37,2% no 1º semestre de 2020 em relação ao 1º se-
mestre do ano anterior. Já na comparação do 2º trimestre com o 1º trimestre deste ano, a 
diminuição, apesar de já esperada pelo movimento sazonal do turismo, foi de 74,4%, o que 
demonstra uma intensificação ocasionada pela pandemia.

Tabela 1 – Receita e despesa cambial turística com variação percentual - 
Comparativo entre o 1º trimestre de 2019 e 2020

 
 
 Sobre a arrecadação federal, o relatório citado no parágrafo anterior afirma que a 
economia do turismo foi fortemente impactada pela pandemia de Covid-19. No acumulado 
do ano de 2020, até o mês de julho, o setor de turismo apresentou queda de 19,4% na arre-
cadação de impostos federais. A região que apresentou a maior queda foi o Nordeste, com 
variação negativa de 31,6%.

Quadro 1 – Variação na arrecadação federal de janeiro a julho – 2020/2019
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RReecceeiittaa  ee  ddeessppeessaa  ccaammbbiiaall  ttuurrííssttiiccaa  ccoomm  vvaarriiaaççããoo  ppeerrcceennttuuaall  --  CCoommppaarraattiivvoo  eennttrree  oo  11ºº  ttrriimmeessttrree  ddee  22001199  ee  22002200

Variação em 2020 
(%)

1º Trimestre 2º Trimestre 1º Semestre 1º Trimestre 2º Trimestre 1º Semestre 1º Trimestre 2º Trimestre 1º Semestre 2º Tri/ 1º Tri

Receita Cambial 
Turística 1.537,64 393,86 1.931,50 1.812,48 1.263,71 3.076,19 -15,2 -68,8 -37,2 -74,4

Despesa Cambial 
Turística 2.931,32 642,10 3.573,43 4.318,94 4.487,58 8.806,52 -32,1 -85,7 -59,4 -78,1

Déficit/Superávit 

no período -1.393,68 -248,24 -1.641,92 -2.506,46 -3.223,87 -5.730,32

Fonte: Banco Central do Brasil – BACEN.

Variação 2020/2019 
(%)

2020
(milhões de US$)

2019
(milhões de US$)
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Quadro 2 – Arrecadação federal no setor de turismo – janeiro de 2017 a julho de 2020

Percebe-se que houve uma pequena retomada na arrecadação federal no mês de julho de 
2020, que pode ser atribuída ao período de férias escolares e ao início da reabertura por al-
guns destinos turísticos brasileiros.

 Sobre os efeitos nos empregos no setor turismo, o relatório informa que, de janeiro 
a julho de 2020, o saldo entre contratações e demissões na economia do turismo foi ne-
gativo em 364.044 postos de trabalho formais. A Atividade Característica do Turismo (ACT) 
mais impactada foi a “alimentação fora do lar” (setor de restaurantes, bares e similares), com 
223.786 postos de trabalhos que deixaram de existir, sendo as ocupações de atendente de 
lanchonete, cozinheiro geral, garçom, auxiliar nos serviços de alimentação e operador de 
caixa as que mais sofreram com demissões. Com mais de 60% de toda a queda no período, 
a ACT “alojamento” (que engloba os meios de hospedagem) representou cerca de 21% dos 
postos de trabalho que deixaram de existir. O relatório ressalta, ainda, que a região Sudeste 
foi a que mais perdeu postos de trabalho formais (-200.447), seguida pelo Sul (-67.065) e pelo 
Nordeste (-62.871).

Gráfico 1 – Distribuição do saldo negativo de contratações e demissões, por atividade 
característica do turismo – janeiro a setembro de 2020.
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 Em relação ao setor aéreo, o relatório demonstra que houve queda nos desembarques 
de passageiros (-54,0%), no número de voos (-50,8%) e na quantidade de assentos ofertados 
(-52,0%) em voos regulares no período de janeiro a julho 2020, em relação ao mesmo inter-
valo no ano anterior. Informa, ainda, que a taxa de ocupação média dos voos também sofreu 
variação negativa, registrando a menor média em abril de 2020 (38,7% de ocupação).

Gráfico 2 – Desembarque de passageiros em aeroportos do Brasil para voos regulares, 
doméstico e internacional – janeiro de 2017 a julho de 2020

 Sobre o faturamento das atividades turísticas, o relatório salienta que, de acordo com 
a Pesquisa Mensal de Serviços - PMS3, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o agregado de atividades turísticas, no acumulado de janeiro a julho de 2020, teve retração 
de 37,9% frente a igual período do ano passado pressionado, sobretudo, pelos ramos de 
restaurantes, transporte aéreo, hotéis, transporte rodoviário coletivo de passageiros, cate-
ring, bufê e outros serviços de comida preparada, além das agências de viagens. Já a receita 
nominal das atividades turísticas de janeiro a julho de 2020 apresentou redução de 38,5%, 
em comparação ao mesmo período de 2019. Contudo, os meses de maio, junho e julho apre-
sentaram variação mensal positiva de 8,1%, 9,4% e 3,5%, respectivamente.

 O setor de eventos também foi bastante impactado nesse sentido. Segundo a União 
Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios (Ubrafe), a paralisação do setor fez com que quase 
80% dos eventos deixassem de ser realizados, gerando uma perda de R$242,2 bilhões para 
a economia brasileira.

 Todos esses dados assinalam a importância da conjugação de esforços para mitigar os 
efeitos da pandemia sobre o turismo. Logo, conclamar as principais entidades relacionadas 
à cadeia do turismo para uma ação conjunta, a fim de acelerar a recuperação do setor e mi-
tigar os impactos socioeconômicos da crise, torna-se um dever. Ainda que a população não 
tenha se imunizado quanto a Covid-19, observa-se que muitos brasileiros já estão retomando 
suas viagens. De modo que é importante implementar ações para garantir que tal retomada 
seja minimamente segura para os que desejam viajar e para aqueles que os receberão, en-
quanto trabalhadores do setor ou comunidades locais.

3 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/servicos/9229-pesquisa-mensal-de-servicos.html
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3. Medidas de proteção ao setor 

 O cenário imposto pela pandemia de Covid-19 levou o turismo nacional a registrar per-
das nunca antes observadas. A sensação de insegurança fez com que milhares de brasileiros 
cancelassem suas viagens e pôs em risco a sobrevivência do setor que responde por cerca 
de 8,1% do PIB e emprega cerca de 7 milhões de pessoas direta e indiretamente.

 Os impactos observados em outros países fizeram com que o governo federal, por 
meio do Ministério do Turismo, iniciasse, ainda em março de 2020, uma série de ações para 
evitar o desmonte do setor nos meses mais difíceis da pandemia. Dessa forma, foram desen-
volvidas ações emergenciais com foco na proteção do turismo brasileiro, de suas empresas, 
e de seus trabalhadores.

3.1. Manutenção dos postos de trabalho

 Por meio da Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020 (convertida na Lei nº 
14.020, de 06 de julho de 2020), elaborada pelo Ministério da Economia, com a contribuição 
do Ministério do Turismo, foi criado o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e 
da Renda. O Programa instituiu o benefício emergencial de preservação do emprego e da 
renda, a redução proporcional temporária de jornada com redução de salários e a suspensão 
temporária do contrato de trabalho. A medida atendeu às demandas do setor turístico e o 
está ajudando a enfrentar a crise e garantir a sobrevivência dos seus segmentos.

3.2. Segurança nas relações de consumo no turismo

 Com a Medida Provisória nº 948, de 8 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.046, de 
24 de agosto de 2020), o governo federal, por meio do Ministério do Turismo, em conjunto 
com  o Ministério da Justiça e Segurança Pública, buscou assegurar os direitos do consumidor 
e possibilitar a sustentabilidade financeira dos prestadores de serviços turísticos e do setor 
cultural, dois setores impactados por fortes prejuízos decorrentes da pandemia de Covid-19.

 A MP desobriga o prestador de serviços a reembolsar os valores pagos pelo consumi-
dor, desde que se assegure: a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados 
ou a disponibilização  de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, re-
servas e eventos disponíveis  nas respectivas empresas.

 Importante destacar, também, que a Medida Provisória nº 925, de 18 de março de 2020 
(convertida na Lei nº14.034, de 5 de agosto de 2020), elaborada pelo Ministério da Infra-
estrutura, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da 
pandemia de Covid-19, também estabelecendo regras excepcionais para cancelamento e 
remarcações de voos.

 Em alinhamento a essas medidas, o Ministério do Turismo, juntamente com as enti-
dades do setor turístico, lançou a campanha colaborativa “Não cancele, remarque!”. O ob-
jetivo foi o de incentivar que as pessoas remarcassem suas viagens, em vez de cancelá-las. 
A corrida por reembolsos imediatos poderia causar um grande colapso às empresas e, até 
mesmo, à sua falência, ocasionando, consequentemente, desemprego à população. A cam-
panha, totalmente on-line, já alcançou mais de 67,5 milhões de pessoas e foi compartilhada 
por diversos estados que adotaram campanhas similares.
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3.3. Disponibilização de crédito para o setor do turismo

 Outra ação imprescindível para manutenção das empresas e empregos no setor do 
turismo foi a Medida Provisória nº 963, de 7 de maio 2020 (convertida da Lei nº14.051, de 
08 de setembro de 2020), que injetou R$ 5 bilhões em crédito no Fundo Geral de Turismo 
(Fungetur) para auxiliar empreendimentos turísticos. O dinheiro atenderá os prestadores de 
serviços turísticos cadastrados no Cadastur (sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídi-
cas que atuam no setor de turismo) que conta, atualmente, com 115.000 inscritos. Poderão 
ter acesso ao crédito empresas das seguintes áreas: acampamento turístico, agência de tu-
rismo, meio de hospedagem, parque temático, transportadora turística, casa de espetáculo 
e equipamento de animação turística, centro de convenções, empreendimento de apoio ao 
turismo náutico ou à pesca desportiva, empreendimento de entretenimento e lazer e parque 
aquático, locadora de veículos, organizador(a) de eventos, prestador de serviços de infraes-
trutura de apoio a eventos, prestador especializado em segmentos turísticos, além de res-
taurantes, cafeterias e bares. É a maior liberação de recursos para prestadores de serviços 
turísticos da história. Mais uma importante medida de auxílio ao setor turístico.

 O Ministério do Turismo publicou, também, as Portarias MTur nº 232, de 14 de maio 
2020 e nº  666, de 25 de setembro de 2020, para facilitar acesso a crédito e adiar pagamen-
tos para empresas do setor com dificuldades financeiras por conta da pandemia de Covid-19. 
Por meio Fungetur, os empreendedores contam com a suspensão dos limites impostos para a 
aplicação dos recursos do Fundo, ou seja, um prazo maior para começar a aplicar o dinheiro 
que financiaram, sendo 50% para fluxo de caixa e 90% para empreendimentos em municí-
pios integrantes do Mapa do Turismo Brasileiro. Além disso, as medidas englobam juros ain-
da mais baixos — a redução foi de 7% para 5%—; mais tempo de carência no pagamento dos 
empréstimos — que aumentou de seis meses para 1 ano — e o adiamento dos pagamentos de 
empréstimos para as empresas que estão adimplentes; e a possibilidade de aplicar 100% dos 
recursos no capital de giro. Os contratos vigentes, na fase inicial de carência, também terão 
um prazo maior para pagamento de até seis meses. Os empréstimos, com taxas diferencia-
das, podem ser acessados por empreendimentos privados de toda a cadeia produtiva do 
turismo para, além de capital de giro, implantar, ampliar, modernizar ou reformar atrativos, 
além de adquirir máquinas e equipamentos. A contratação do crédito é permitida a presta-
dores de serviços que estejam devidamente inscritos no Cadastur.
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3.4. Selo Turismo Responsável

 O Brasil foi um dos 10 primeiros países no mundo a ter protocolos de biossegurança 
específicos para a volta em segurança da atividade turística, reforçando o protagonismo do 
governo federal frente à preparação para a retomada do setor. O Ministério do Turismo, em 
conjunto com as secretarias e órgãos estaduais de turismo e as entidades representativas do 
setor, desenvolveu o Selo Turismo Responsável4, que estabelece boas práticas de higieniza-
ção para 15 segmentos do turismo. O selo é um incentivo para que os consumidores se sintam 
seguros ao viajar e frequentem locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção 
da Covid-19, posicionando o Brasil como um destino protegido e responsável. Para ter acesso 
ao selo, as empresas e guias de turismo precisam estar devidamente inscritos no Cadastur. 
Essa primeira etapa teve como objetivo diminuir os impactos da pandemia e preparar o setor 
para um retorno gradual às atividades. A expectativa é que a adoção das medidas contribua 
para a retomada do turismo, à medida em que busca atender as novas exigências do turista, 
cada vez mais atento à questão da segurança e da higiene. Os protocolos foram construídos 
em parceria com o setor turístico, levando em consideração diretrizes internacionais, e con-
tou com a validação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Mais de 23 mil selos 
já foram concedidos.

4 Disponível em: http://www.turismo.gov.br/seloresponsavel/
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4. Tendências no turismo pós pandemia

 Desde março de 2020, quando a pandemia de Covid-19 foi decretada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), ocasionando o fechamento de fronteiras e impondo restrições ao 
fluxo mundial de passageiros, uma série de previsões passaram a ser realizadas.
 
 A pandemia afetou diversos setores da economia, dentre os quais o turismo, forte-
mente abalado pelas restrições impostas para conter a proliferação do novo coronavírus. 
Meios de hospedagem, atrativos turísticos, restaurantes, espaços culturais foram fechados 
e voos, eventos, negócios, viagens e serviços foram cancelados ou adiados. O impacto no 
setor do turismo é enorme. Esta está sendo considerada a pior crise da história do setor. 
Muitas empresas fecharam suas portas de forma permanente. Todas essas mudanças, em 
um período de poucos meses, levaram estudiosos em todo o mundo a pensar como será o 
comportamento do turista no momento de reabertura e quais serão as tendências do setor 
de turismo.

 O objetivo desta seção, escrita com base em trabalhos como os da OMT5, FGV6, POGGI7, 
SEBRAE8, todos de 2020, é abordar algumas dessas tendências apontadas por especialistas, 
às vezes de forma unânime, a fim de que os destinos e as empresas estejam devidamente 
preparados para as esperadas mudanças no comportamento dos turistas. Afinal, é a capaci-
dade de inovação e de adaptação a essas mudanças que influenciará a velocidade da reto-
mada e na recuperação do setor.

5 UNWTO. Supporting Jobs and Economies Through Travel & Tourism: a call for action to mitigate the socio-economic impact 
of covid-19 and accelerate recovery. Madri: UNWTO, abril de 2020.  Disponível em https://webunwto.s3.eu-west-1.amazo-
naws.com/s3fs-public/2020-04/COVID19_Recommendations_English_1.pdf

UNWTO. Briefing Note Tourism and COVID-19: issue 1 – how are countries supporting tourism recovery? Madri: UNWTO, junho 
de 2020. Disponível em https://doi.org/10.18111/9789284421893

6 FGV. Impacto Econômico da Covid-19: propostas para o turismo brasileiro. 2ª Ed. Rio de Janeiro: FGV Projetos, junho de 
2020.

7 POGGI, Marta. Turismo Pós Covid-19: insights para empresas e destinos. Strategia Consultoria Turística, 2020. Disponível em 
https://materiais.agentenoturismo.com.br/turismo_pos_covid-19.

8 SEBRAE. Viagens Regionais: tendência no pós-pandemia. In: Turismo: boletim de tendências ano 2020. Sebrae Inteligência 
Setorial, setembro de2020. Disponível em  https://sebraeinteligenciasetorial.com.br/produtos/boletins-de-tendencia/via-
gens-regionais-tendencia- no-pos-pandemia/5f68b024f7de161800763dce
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4.1. Retomada gradual

 Embora o comportamento do turista brasileiro durante os primeiros feriados nacio-
nais pós-relaxamento das medidas de isolamento possa ter dado a impressão do contrá-
rio, a maior parte  dos especialistas no mundo tem apostado em uma retomada gradual do 
turismo, iniciada por viagens regionais, de curta duração, seguida por destinos nacionais 
e, só então, por destinos internacionais. Isso se explica por algumas razões. Muitos países 
fecharam suas fronteiras para turistas internacionais e, alguns deles, tendem a restringir a 
entrada de estrangeiros até que suas populações estejam imunizadas para a Covid-19.

 Além disso, a pandemia impactou financeiramente grande parte das pessoas, redu-
zindo sua renda e, consequentemente, sua capacidade de compra, o que faz com que elas 
estejam mais atentas ao preço. Some-se a isso, no caso do Brasil, a valorização de moedas 
estrangeiras - como é o caso do Dólar Americano e do Euro - em relação ao Real o que pode, 
também, tornar mais atrativo e competitivo o destino Brasil para os turistas internacionais. 

 Deve ser considerado, ainda, o fato de que o enclausuramento de grande parcela da 
população em suas residências por alguns meses ocasionou desconfiança e insegurança do 
consumidor para a realização de viagens aéreas ou de visitação de locais com aglomeração 
de pessoas. 

4.2. Turismo doméstico e viagens de curta duração

 É de conhecimento público que vigorou no País instrumento legal voltado a restringir 
a entrada de turistas internacionais. Tal normativo ainda está presente em grande parte dos 
países, haja vista que a propagação da Covid-19 ocorre a partir da interação social e que a 
movimentação de indivíduos entre fronteiras possibilita maior disseminação do vírus.

 Nesse sentido, a OMT já tem discutido que a retomada gradual do turismo ao redor do 
mundo dar- se-á por meio do turismo doméstico9. O turismo no próprio país de residência é 
uma realidade em parte dos países em que há um processo de retomada gradual de medidas 
de isolamento e, segundo a OMT e estudos da FGV, deve ser tendência no primeiro momento 
do processo de retomada. 

 Portanto o turismo doméstico deve merecer a atenção dos brasileiros nos próximos 
meses, até mesmo daqueles acostumados a passar suas férias no exterior, o que traz uma 
grande oportunidade para os destinos brasileiros fortalecerem sua imagem. Diversos es-
tudos têm apontado que as viagens regionais, de curta duração, em especial as de fins de 
semana, ganham força total neste primeiro momento já que o automóvel deverá ser privile-
giado em detrimento ao avião e ao ônibus, veículos que, normalmente, requerem aglomera-
ções. De olho na tendência do turismo regional, muitas operadoras de turismo têm, inclusive, 
apostado em destinos regionais, com os quais não trabalhava anteriormente. Assim, desti-
nos menos conhecidos e, logo, não massificados, podem, finalmente, ganhar suas oportuni-
dades.

 Apesar das viagens de curta duração ganharem fôlego, não deve ser desprezada uma 
“nova possibilidade” trazida pela pandemia, a das viagens durante a semana e de longa du-
ração, possibilitadas pela incorporação do trabalho remoto por muitas empresas que antes 
exigiam a presença física de seus funcionários. Este permite que as pessoas realizem viagens 
mesmo durante o período laboral, já que a internet permite que trabalhem à distancia. Mui-

9 https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/200911-domestic-tourism-en.pdf
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tas vezes, essas viagens, antes não realizadas por falta de tempo,  envolvem famílias inteiras, 
tornando-se uma ferramenta imprescindível para evitar a aglomeração das viagens durante 
as férias escolares, os finais de semana ou os períodos festivos.

 O turismo doméstico já é uma parcela importante do turismo brasileiro pois, o recente 
resultado  do Suplemento Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD – Contínua) analisou 21,4 milhões de viagens realizadas entre abril e setembro de 2019. 
A pesquisa apresentou, ainda, o perfil do turista doméstico que viaja, predominantemente, 
para lazer e para visitar amigos e parentes. Dentre o grupo de viagens a lazer, é possível ob-
servar que há uma predileção por viagens por motivo de sol e praia e por motivo cultural.

 Pode-se afirmar que a maior parte das viagens foram nacionais (96,1%) e os hábitos de 
viagem do brasileiro incluem a busca por destinos turísticos próximos à região onde mora. 
Essa tendência, não obstante, não retira a relevância de se traçar, desde já, uma estratégia 
para preparar o País para o recebimento dos turistas internacionais, de modo a garantir a 
segurança de nossa população e dos nossos visitantes. Além disso, faz-se necessário posi-
cionar o Brasil como um país seguro e que tomou os devidos cuidados para o recebimento de 
turistas internacionais.

4.3. Segurança, digitalização e flexibilidade
 
 Segurança passou a ser um fator de extrema importância na escolha das viagens. Es-
pecialmente as questões sanitárias, que ganharam muita relevância na sociedade mundial, 
devem ser extremamente valorizadas pelo turista recém-libertado do isolamento social.

 Medidas de higiene tendem a ser exigidas pelos turistas não só nos meios de trans-
porte, de hospedagem e nos restaurantes, como em todos os locais por eles visitados. E não 
basta que os ambientes estejam limpos, é necessário que eles demonstrem estar devida-
mente higienizados. Os destinos também precisarão demonstrar seguir os protocolos sani-
tários e estar preparados para esse novo turista.

 Prestadores de serviços turísticos que digitalizarem seus serviços, como os de                 
check-in e tickets, tendem a ganhar a preferência dos consumidores neste momento em que 
a tecnologia se faz mais presente em suas vidas e que nos habituamos mais a ela. Como as 
pessoas estão mais conectadas e se acostumaram a fazer compras pela internet, os destinos 
e os prestadores também precisarão oferecer seus serviços pela rede mundial de computa-
dores, caso desejem se conectar com seus potenciais visitantes.

 No mesmo sentido, para evitar aglomerações, atrativos turísticos, prestadores de ser-
viços e organizadores de eventos precisarão adotar ferramentas tecnológicas que permitam 
agendamento prévio da visitação ou dos serviços ou, ainda, que facilitem o ingresso dos tu-
ristas.

 A flexibilidade para alterações e cancelamentos de passagens e serviços turísticos 
também tem sido apontada por especialistas como um fator muito valorizado pelos turistas 
pós-pandemia, atentos à possibilidade da existência de imprevistos.
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4.4. Turismo de lazer em áreas naturais 

 Atividades de lazer ao ar livre têm ganhado a preferência das pessoas neste momento. 
Após um longo período de confinamento em áreas urbanas, os turistas estão ávidos por via-
jar para áreas naturais, onde possam desfrutar da natureza e possam permanecer distantes 
de aglomerações. Nesse sentido, ganham força segmentos turísticos como o ecoturismo, o 
turismo de aventura, o turismo rural e o turismo de sol e praia, bem como as viagens em fa-
mília ou em grupos pequenos.

 É importante frisar a responsabilidade dos viajantes mesmo quando se destinam a 
áreas abertas como é o caso das praias, uma vez que isso pode ocasionar falsa sensação de 
segurança e o consequente relaxamento nas medidas de isolamento e biossegurança.Tam-
bém merecem atenção as visitas a amigos e parentes, tendo em vista que o longo período 
de isolamento faz com que as pessoas sintam, com a reabertura, necessidade de viajar para 
se encontrar com familiares e amigos.

 Apesar dessas tendências, as áreas urbanas não devem ser desprezadas enquanto 
destinos, à medida em que ganha força o chamado staycation, no qual moradores decidem 
curtir seus próprios destinos e atrativos e acabam auxiliando na manutenção de algumas 
empresas do setor de turismo. Muitas delas investiram fortemente na criação e implemen-
tação de protocolos de biosegurança e na capacitação de suas equipes, estando aptas a 
orientar e receber os visitantes.

4.5. Valorização das experiências e dos pequenos

 Além da valorização de destinos não massificados, outra tendência que vem sendo 
observada neste momento é o aumento da procura por equipamentos turísticos de menor 
porte e, consequentemente, mais exclusivos.

 Os produtos locais e artesanais também devem merecer a atenção dos gestores muni-
cipais e dos visitantes que, durante a pandemia, passaram a dar mais valor a eles. As expe-
riências, que já eram uma tendência no turismo, tendem a ser ainda mais valorizadas. Nesse 
sentido, o Turismo de Bem-Estar, o Turismo Gastronômico e o Turismo de Base Comunitária 
também têm sido apontados como tendências para este momento.
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5.
A Retomada do Turismo
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 Superada a fase de proteção ao setor, demonstrada na seção anterior, coube ao Mi-
nistério do Turismo o início de um planejamento voltado para a retomada das atividades 
turísticas de forma responsável no País, observadas as tendências e iniciativas nacionais e 
internacionais.

 Após meses com o setor completamente paralisado, ficou claro o desejo de milhares 
de brasileiros voltarem a viajar pelo Brasil, cabendo ao MTur a tarefa de liderar esse processo 
de retomada. Assim surge a Retomada do Turismo, uma aliança nacional que reúne poder 
público, iniciativa privada, terceiro setor e Sistema S, com o objetivo de fazer com que o setor 
retome plenamente suas atividades o quanto antes, voltando a gerar emprego e renda no 
nosso País com segurança e responsabilidade.

 Para a retomada do turismo é necessário conclamar as principais entidades relaciona-
das à cadeia do turismo para uma ação conjunta, a fim de mitigar o impacto socioeconômico 
da Covid-19 e acelerar a recuperação do setor, destacadamente aquelas que contribuíram 
para a formatação dessa proposta. A partir da pactuação de ações selecionadas com base 
nos parâmetros a seguir, pretende-se alinhar a atuação de cada ator envolvido.

5.1. Parâmetros

 Para definir o seu escopo e nortear os programas, projetos e ações a serem assumidos 
pela Retomada do Turismo, foram elencados alguns parâmetros - tomando por base as ten-
dências descritas na seção anterior - de modo a assegurar sua efetividade:

 I - considerar os protocolos de biossegurança para os prestadores de serviços 
 turísticos, turistas e comunidades receptoras;

 II - incentivar a conduta responsável de cada indivíduo, como prevenção à 
 disseminação da Covid-19;

 III - incentivar as viagens pelo Brasil, em especial as viagens a lazer, de forma
  responsável e segura; 

 IV - definir medidas para a retomada do turismo de negócios e eventos, como feiras 
 e congressos e convenções; 

 V -  adotar medidas para melhor distribuição de turistas pelo País, priorizando o 
 turismo em áreas naturais; e

 VI - prever resultados efetivos até 31 julho de 2021.

5. A Retomada do Turismo
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6.
Eixos de atuação
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 Propõe-se que para a retomada do turismo seja trabalhado um conjunto de progra-
mas, projetos e ações organizados em quatro eixos, com vistas a alinhar a atuação de cada 
ator do setor de turismo no processo de retomada, de modo a resguardar as características 
de cada um.

6.1. Preservação de empresas e de empregos no setor do turismo

 Garantir a permanência das empresas e dos empregos no turismo é o objetivo deste 
eixo. E este é um desafio gigantesco para um setor que é um dos mais afetados pela pan-
demia. Dados disponibilizados pelo Ministério da Economia informam o saldo entre as con-
tratações e demissões que as empresas realizam durante o período que se quer observar e 
que são divulgados a partir do Novo CAGED, apontam que de janeiro a julho de 2020, o saldo 
entre contratações e demissões na economia do turismo foi negativo em 364.044 postos de 
trabalho formais.

 Nesse sentido, considerando os efeitos nefastos da pandemia sobre o setor, é impor-
tante que a Retomada tenha em vista a preservação da saúde financeira das empresas do 
setor, para que novos empregos não sejam perdidos e que, à medida que a recuperação 
ocorra, novos postos de trabalhos sejam gerados.

 Como ações ainda a serem implementadas por meio deste eixo, também estão a cria-
ção de uma plataforma de recolocação profissional no setor para os que perderam seu em-
prego, a difusão das linhas de crédito do turismo, o melhoramento da segurança jurídica 
e do ambiente de negócios do turismo, bem como a concessão de benefícios fiscais para 
o setor e instituição de mecanismos de gerenciamento da crise, que formará comitês para 
acompanhamento dos setores, além da implantação de métodos para acompanhamento da 
retomada nos principais destinos.

6. Eixos de atuação
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Resultados esperados:

 • Manutenção das empresas existentes e dos empregos no setor do turismo;
 
 • Ampliação e facilitação do crédito para o setor do turismo;
 
 • Aceleração da recontratação de profissionais, diminuindo o desemprego e 
 contribuindo para a recuperação do setor;
 
 • Maior agilidade no escoamento do crédito do Fungetur e mais empresas 
 beneficiadas; e
 
 • Aprimoramento da segurança jurídica e do ambiente de negócios do setor.

6.2. Melhoria da estrutura e da qualificação dos destinos turísticos

 O segundo eixo previsto na Retomada trata dos fatores que mais influenciam a via-
gem, relacionados à atratividade do destino, à sua infraestrutura, à qualidade dos serviços 
prestados, às condições para o que o turista se desloque da sua residência até os atrativos, 
ao produto turístico oferecido.

 Em razão disso, este eixo aborda a qualificação de trabalhadores  do turismo, pre-
parando-os para  as mudanças no setor. É importante destacar a oferta atual de cursos de 
qualificação profissional oferecidas pelo governo federal que atendem o setor do turismo, 
tais como: Curso de Atendimento ao Turista - Brasil Braços Abertos – BBA10, Curso Gestor de 
Turismo - CGT11, outros cursos on-line gratuitos, oferecidos pelos Instituto Federais de Educa-
ção12.

 Outros projetos de qualificação deverão ser implantados pelo Ministério do Turismo, 
no âmbito da Retomada do Turismo, que contemplam cursos de idiomas inglês e espanhol 
para guias e condutores de Turismo, curso de Especialização em Atrativo Turístico Natural e 
Cultural para Guias de Turismo, além da ampliação do número de cursos ofertados gratui-
tamente por chamada pública a Instituições de Ensino, públicas e privadas, e Entidades do 
Sistema “S”.

 Este eixo prevê, também, ações para a melhoria da mobilidade e da conectividade 
turística, bem como da infraestrutura turística dos destinos e os produtos turísticos. Contem-
pla, ainda, a disponibilização de portfólios de oportunidades de negócios em rotas turísticas 
estratégicas, uma plataforma de inteligência do turismo brasileiro, reunindo dados impor-
tantes para o desenvolvimento da atividade turística, a gestão dos destinos e ações de sen-
sibilização de gestores públicos e candidatos das eleições municipais sobre a importância do 
turismo como vetor de desenvolvimento econômico

10 Disponível em: http://bba.turismo.gov.br/
11 Disponível em: http://gestor.turismo.gov.br/
12 Disponível em: http://www.turismo.gov.br/acesso-a-informacao/13581-cursos-a-dist%C3%A2ncia-gratuitos.html
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Resultados esperados:

 •Cadeia produtiva atualizada e capacitada para atender o turista, considerando os 
 novos desafios impostos pela pandemia e as novas exigências do consumidor;

 • Melhoria do acesso e da infraestrutura turística de acesso em destinos turísticos, 
 com destaque para os de natureza; e

 • Ampliação e intensificação das ações de qualificação profissional no turismo; 

6.3. Implantação de protocolos de biossegurança

 Uma das tendências do turista pós-isolamento social é a de valorizar aspectos relacio-
nados à segurança, em especial às questões sanitárias. Para garantir a segurança daqueles 
que trabalham no turismo, das comunidades locais e daqueles que estão em viagem, uma 
série de protocolos vêm sendo adotados pelo setor. Nesse sentido, uma das primeiras ações 
implementadas pelo Ministério do Turismo foi o selo Turismo Responsável13, que estabelece 
protocolos de biossegurança para 15 atividades do setor, como já foi informado em seção 
anterior.

 Porém, outras ações são necessárias para que o turista perceba que é seguro viajar, 
se conscientize do seu papel neste momento e para que os trabalhadores do setor também 
estejam protegidos.

 Este eixo foi proposto no sentido de que outras ações sejam realizadas, como, por 
exemplo, reforçar a comunicação sobre o selo, qualificar prestadores de serviços turísticos 
na adoção dos protocolos de biossegurança, sensibilizar os turistas e, até mesmo, orientar o 
descarte correto de máscaras e luvas descartáveis utilizadas.

Resultados esperados:

 • Adoção dos protocolos de biossegurança do Selo Turismo Responsável pelos 
 prestadores de serviços turísticos e de demais protocolos para outras atividades 
 como as dos setores aéreo e de cruzeiros aquaviários;

 • Turistas informados sobre os protocolos de segurança; e
 
 • Criação de ambiente seguro para que a Retomada do Turismo da atividade turística 
 ocorra de forma responsável.

6.4. Promoção e incentivo às viagens

 Crises são momentos não só para realizar reflexões, como também para implemen-
tar mudanças e aproveitar oportunidades. Nesses momentos, o investimento em ações de 
marketing costuma ser muito recomendado por especialistas como forma de aproveitar as 
oportunidades. E uma grande oportunidade se abre para o turismo doméstico: a de mostrar 
o que os destinos nacionais têm de melhor. 

13 Disponível em: http://www.turismo.gov.br/seloresponsavel/24
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 Realizar campanhas para incentivar o brasileiro a viajar pelo País torna-se fundamen-
tal para retomar  o fluxo doméstico de turistas e, assim, ajudar na recuperação do setor, dos 
empregos e das divisas por ele gerados e das quais muitos destinos são dependentes. Este 
eixo engloba campanhas de incentivo às viagens, um banco de imagens dos principais des-
tinos turísticos e ações para apoiar à comercialização do turismo.

 Vale destacar que a composição de receitas de vários setores do turismo é resultado, 
basicamente, do mix de produtos e serviços oferecidos aos turistas de lazer - neste caso 
englobando-se as visitas a parentes e amigos - e de negócios e eventos (corporativo). Logo, 
os preços desses produtos e serviços são calculados com base no desempenho desses dois 
tipos de turismo. Consequentemente, a baixa procura pelo turismo de negócios e eventos 
ocasiona a baixa ocupação de aeronaves, e meios de hospedagem, por exemplo, o que pode 
promover o aumento dos custos de seus serviços e o consequente aumento de preços para o 
turista de lazer. É exatamente o volume de consumidores que permite a redução dos preços 
para o consumidor - turista. Nesse sentido, o turismo corporativo também deverá ser objeto 
das campanhas e ações de incentivo às viagens, a fim de que o setor atinja os resultados 
necessários para o alcance do ponto de equilíbrio.

Resultados esperados:

 • Redução do número de cancelamentos de viagens e consequente fôlego para a 
 sobrevivência às empresas do setor;

 • Retomada das viagens pelo País, de forma responsável e segura para os prestadores 
 de serviços turísticos, turistas e comunidades receptoras;
 
 • Retomada da ocupação dos estabelecimentos turísticos existentes (considerando os 
 números antes da pandemia); 

 • Fortalecimento do turismo doméstico;

 • Aprimoramento dos produtos turísticos pelos estabelecimentos turísticos para 
 adequação às tendências e à realidade pós-pandemia;

 • Retomada da malha aérea existente antes da pandemia;
 
 • Realização da temporada de cruzeiros marítimos 2020/2021;
 
 • Fortalecimento do turismo como vetor de desenvolvimento econômico e social; e

 • Setor mais preparado para gerenciar crises.
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7.
Formas de participação 

da Retomada do Turismo
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 Todos poderão participar da Retomada do Turismo: cidadãos dos destinos receptores, 
órgãos públicos, entidades e empresas privadas, entre outros.

I - os cidadãos dos destinos turísticos receptores e os turistas, podem aderir a essa aliança 
pela retomada do turismo, por meio:

 • da adoção de condutas responsáveis e do cumprimento dos protocolos de 
 biossegurança, como prevenção à disseminação da Covid-19, como as orientações do 
 “Guia do Viajante Responsável”, entre outros.

II - os órgãos públicos, as entidades do terceiro setor e Sistema S, para se aliarem à retoma-
da do turismo, poderão, entre outros:

 • incentivar  a adoção do “Selo Turismo Responsável” e de demais protocolos de bios
 segurança de prevenção à disseminação da Covid-19, por parte dos prestadores de 
 serviços turísticos, turistas e comunidades receptoras;

 • aderir à campanha promocional da Retomada do Turismo e à Campanha 
 “Não cancele, remarque!” e disseminá-las aos empreendimentos dos municípios 
 e estados onde estão localizados;
 
 • difundir informações sobre as linhas de crédito disponíveis, por meio do Fungetur, 
 principalmente às micro e pequenas empresas; 

 • ofertar cursos de qualificação para trabalhadores da linha de frente de atendimento 
 ao turista; 

 • apoiar a estruturação e a qualificação dos produtos e serviços turísticos dos destinos.

III - as empresas privadas, podem participar por meio:

 • da adoção e aprimoramento dos protocolos de biossegurança, como o Selo Turismo 
 Responsável; 

 • da divulgação campanha promocional da Retomada do Turismo e à Campanha “Não 
 cancele, remarque!” em seus sites, redes sociais e outros canais de comunicação; 

 • do fornecimento de orientações aos turistas quanto ao cumprimento dos protocolos 
 estabelecidos em seus estabelecimentos; 

 • da utilização de linhas de crédito do Fungetur para auxiliar manter os empregos no 
 setor; 

 • do  melhoramento dos seus produtos e serviços, para adequação às tendências e às 
 novas realidades pós-pandemia.

7. Formas de participação da Retomada do Turismo
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 Para alcance dos resultados pretendidos para a Retomada do Turismo, o Ministério do 
Turismo poderá realizar parcerias com instituições públicas federais e estaduais, assim como 
empresas privadas e entidades do terceiro setor, incluindo as do Sistema S ligadas à cadeia 
produtiva do turismo, desde que estas tenham abrangência e representatividade nacional.

 Essas parcerias para o desenvolvimento e a implementação dos programas, projetos 
e ações poderão ser formalizadas por meio de instrumentos específicos com o Ministério do 
Turismo, como termos de adesão, acordos de cooperação e convênios.

 Consulte a Matriz de Responsabilidade disponível no endereço eletrônico da Retoma-
da do Turismo – www.retomada.turismo.gov.br - para verificar quais as ações você, sua em-
presa, instituição ou entidade poderão aderir ou desenvolver para fortalecer essa aliança 
pela Retomada do Turismo.
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 Para elaboração da proposta de retomada, o Ministério do Turismo contou com a con-
tribuição das entidades nacionais a seguir. À medida que a Retomada se fortalece, outras 
poderão ser agregadas. O site da Retomada manterá atualizada esta lista.

1. Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - EMBRATUR
2. Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH
3. Associação Brasileira das Empresas Aéreas - ABEAR
4. Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura - ABETA
5. Associação Brasileira das Ilhas Turísticas - ABITUR
6. Associação Brasileira das Operadoras de Turismo - BRAZTOA
7. Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV
8. Associação Brasileira de Agências de Viagens Coorporativas - ABRACORP
9. Associação Brasileira de Empresas de Eventos - ABEOC
10. Associação Brasileira de Resorts - RESORTS BRASIL
11. Associação Brasileira de Turismo Social - ABRASTUR
12. Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade - ABCMI
13. Associação Brasileira dos Consolidadores de Passagens Aéreas e Serviços de Viagens - AIR TKT
14. Associação Brasileira dos Promotores de Eventos - ABRAPE
15. Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil - ADIBRA
16. Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil - ADIT Brasil
17. Brazilian Luxury Travel Association - BLTA
18. Cruise Lines International Association - CLIA
19. Confederação Nacional de Municípios - CNM
20. Federação Brasileira de Albergues da Juventude - HI BRASIL
21. Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação - FBHA
22. Federação Nacional dos Guias de Turismo - FENAGTUR
23. Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil - FOHB
24. Fórum Nacional de Cursos Superiores de Turismo, Hospitalidade e Lazer
25. Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo - FORNATUR
26. Ministério da Infraestrutura - MInfra
27. Instituto Brasil de Convention & Visitors Bureau - BRASIL CVB
28. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE
29. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
30. Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas - SINDEPAT
31. União Nacional de CVBx e Entidades de Destinos - UNEDESTINOS
32. União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios - UBRAFE
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190ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 26/05/2021 
Horário: 10h05m às 10h35m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento, Marcelo Ribeiro 
Moreira, iniciou a 190ª Reunião Ordinária informando que já está em curso, na Casa 
Civil, processo de alteração do Decreto 10.277/2020. Logo após publicado o novo 
Decreto, a Casa Civil providenciará a atualização dos representantes no Comitê de Crise 
e no Centro de Coordenação das Operações. 

 Na sequência, o assessor repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para 
suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 O representante do MS informou que: 
i. Desde o início da campanha de vacinação já foram distribuídas 96,1 milhões de 

doses de vacinas  
ii. Na semana em curso será assinado o contrato da Fiocruz com a AstraZeneca 

para transferência de tecnologia – prevê-se para setembro a produção de 
vacinas com IFA nacional; 

iii. Nos próximos dois meses haverá uma produção menor de vacinas pela Fiocruz. 
O MS providenciará a importação de vacinas prontas para sanar essa redução 
temporária da produção nacional. 

iv. Foram habilitados 21.998 leitos adultos e pediátricos, no montante de mais de 
1 bilhão de reais. Apesar desse volume de leitos habilitados, o MS não verificou 
aumento na solicitação de ‘Kits Intubação’. Segundo o MS, essa situação talvez 
possa ser justificada em função da aquisição, pelos Estados, dos medicamentos 
que integram esse kit; 

v. As ações para importação de “Kits Intubação” estão em curso (aquisição por 
meio da OPAS e por Ata de Registro de Preços); 

vi. Acerca do consumo de oxigênio medicinal, o MS relata que nos últimos 40 dias 
não foi observada aumento da demanda. Essa situação pode ser justificada, 
também, pelas seguintes ações: 1) aquisição, pelos municípios, de miniusinas 
de oxigênio; 2) permissão concedida pela Anvisa para que cilindros de gases 
industriais possam ser utilizados para receber oxigênio medicinal; 3) aquisição 
de caminhões para transporte de oxigênio líquido;  

vii. O MS relata um aumento de casos de covid-19 no agreste de Pernambuco e no 
interior da Bahia; 

viii. Quanto à solicitação realizadas pelos representantes do município de Foz do 
Iguaçu, Alessandro ressalta que os chamados “Brasiguaios” não são contados 
no sistema de saúde brasileiro. O MS sugere que essa questão seja debatida no 
âmbito do grupo de trabalho que trata da portaria de Fronteiras; 

ix. Acerca da solicitação do estado de Santa Catarina, relatada pela SEGOV, o MS 
verificará a demanda.  
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Agência de Vigilância Sanitária - Anvisa 

 Ausente.    
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem apontamentos.  
 
Ministério do Turismo 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Economia 

 Sem apontamentos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Ausente. 

Ministério da Relações Exteriores - MRE 

 Ausente. 
 
Advocacia Geral da União - AGU 

 Acerca da atualização do documento “Ações Realizadas em Resposta a Pandemia da 
Covid-19”, o representante da AGU sugeriu que essa ocorra sempre no início de cada 
mês.  

 
Ministério de Minas e Energia - MME 

 Ausente. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJ 

 Ausente. 
 
Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Ausente. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Educação - MEC 

 O representante do MEC destacou o Projeto de Lei 5595/2020 que reconhece a 
educação básica e a educação superior, em formato presencial, como serviços e 
atividades essenciais e estabelece diretrizes para o retorno seguro às aulas presenciais. 
O MEC salientou que a aprovação desse PL demandará, para o retorno das atividades, a 
disponibilização de insumos necessários à manutenção de serviços essenciais – vacinas, 
EPIs etc. 

 O representante do MEC informou, também, que hospitais universitários geridos pela 
EBSERH estão com problemas, em função dos cortes no orçamento do MEC, para 
manter em funcionamento os leitos destinados aos pacientes com Covid-19. 
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Ministério da Cidadania - MC 

 O representante do MC destacou que a vacinação dos atletas da seleção principal de 
futebol provavelmente acontecerá fora do Brasil (no Uruguai ou no Paraguai).  

 Além disso, o trabalho de internalização das vacinas doadas pela Conmebol segue em 
curso com o auxílio do MRE e do MS. Essas serão utilizadas para a vacinação de mais de 
2800 pessoas, tais como atletas de clubes das séries A e B que disputam partidas 
internacionais, integrantes das comissões técnicas, árbitros etc. 

 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH 

 A representante do MMFDH destacou que ocorrerá no dia hoje, 26 de maio de 2021, a 
6ª reunião do GT instituído no âmbito da ADPF 742, que trata do plano de 
enfrentamento da pandemia em comunidades quilombolas. O MMFDH destaca a 
importância de os ministérios envolvidos nessa demanda enviarem, o mais rapidamente 
possível, suas contribuições ao plano. 

 
Secretaria Especial de Comunicação – SECOM/MCOM 

 Sem apontamentos.    
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Sem apontamentos. 
 
Banco Central do Brasil – Bacen  

 Sem apontamentos. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR 

 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria de Governo - SEGOV 

 A representante da SEGOV informou que aquela pasta foi contatada por representante 
do município de Foz do Iguaçu que solicitou a adoção, pelo Governo Federal, de medidas 
de controle sanitário de entrada no país como forma de minimizar o impacto na rede 
pública de saúde. O representante do município relatou à SEGOV que as UTIs estão com 
quase 100% de ocupação; que as UPAS estão com pacientes intubados; que será 
necessário enviar mais vacinas, visto que a rede municipal de saúde também atende 
brasileiros residentes no Paraguai. 

 O governo do Estado Santa Catarina entrou em contato no dia 25 de maio e informou 
que a taxa de ocupação da UTIs é superior a 90%, com viés de alta. O representante 
estadual solicitou, ainda, o atendimento de demandas já encaminhadas ao MS para 
fornecimentos de medicamentos e equipamentos.  

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Ausente.  
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Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil – AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos - SAE/PR 

 Sem apontamentos.  
 
Secretaria Executiva da Casa Civil – SE/CC 

 Sem apontamentos.  
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento informou que ontem, 
25/05, foi realizada reunião com a presença de representantes do MRE, MS, ANVISA e 
Casa Civil. O objeto da reunião foi a solicitação, pelo Governo Boliviano, de ajuda 
humanitária no fornecimento de oxigênio hospitalar. As tratativas para avaliação desse 
pedido já estão em curso na ANVISA, MS e MRE. 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento perguntou se algum 
dos presentes gostaria de fazer alguma complementação. Em seguida, encerrou a 189ª 
Reunião do Comitê de Crise, às 10h35m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
 

Ministério da Saúde - MS 

 Verificar as demandas do Estado de Santa Catarina relatada pela SEGOV. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Avaliar a sugestão da AGU para o período de atualização do relatórios de ações setoriais 

no enfrentamento da Covid-19. 
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Anexo  - Retomada do Turismo 
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191ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 28/05/2021 
Horário: 10h04m às 10h38m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento, Rafael Vitale, 
iniciou a 191ª Reunião Ordinária e repassou a palavra aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a publicação da Portaria nº 1.087, de 27.05.2021 que autorizou mais 122 LSVP, 
sendo: 21 (BA), 26 (CE), 16 (MA), 12 (MG), 30 (RN), 3 (SC) e 14 (SP), totalizando R$ 
1.752.115,20. 

 Status das autorizações até 28.05.2021: 
a) UTI SRAG/Covid-19: 24.027 – R$ 3.429.696.000,00 e; 
b) LSVP: 3.855 – R$ 69.481.420,80. 

 Informou também que foram distribuídas mais 666.820 unidades de IOT para Estados e 
Municípios. 

 Informou a publicação da 21ª Pauta de distribuição (retificação) de vacinas, sendo: 
a) 6.161.750 milhões de doses da AstraZeneca/Fiocurz e; 
b) 609.570 milhões de doses da Pfizer/Cominarty.  

 
Agência de Vigilância Sanitária - Anvisa 

 Sem apontamentos. 

 A SAM solicitou informações sobre a exportação de oxigênio para a Bolívia. 

 A Anvisa informou que está em votação no Colegiado da Agência, tendo o MS já se 
posicionado favoravelmente à exportação. Assim que for decidido pelo Colegiado, 
repassaram, como de praxe, ao MS o resultado da votação.    
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem apontamentos.  
 
Ministério do Turismo 

 Ausente. 
 
Ministério da Economia 

 Sem apontamentos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Sem apontamentos. 

Ministério da Relações Exteriores - MRE 

 UE. Covid-19. Certificados. Conselho Europeu. Reunião Especial. Conclusões.  
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 Em reunião do Conselho Europeu (25/5), foi bem acolhido o acordo entre o Parlamento 
Europeu e o Conselho da UE para regulamentar o uso de certificados digitais COVID no 
bloco. Foi anunciada futura atualização da recomendação sobre restrições temporárias 
de viagens não essenciais para a UE, recentemente alterada. 

 Com respeito à questão das vacinas que serão aceitas para a emissão de certificados, o 
Conselho da UE informou que "quando uma pessoa apresentar um certificado de 
vacinação para uma das vacinas aprovadas pela EMA, os estados membros serão 
obrigados a aceitá-lo com o propósito de facilitar a liberdade de circulação". Esclareceu, 
porém, que a legislação proposta e acordada confere liberdade aos estados membros 
para aceitar certificados de vacinação emitidos para vacinas que foram autorizadas 
apenas nacionalmente, ou que ingressaram na lista de uso emergencial da Organização 
Mundial da Saúde. 

 Dois pontos caros ao Parlamento Europeu também foram objeto de acordo com o 
Conselho da UE. Estará garantida a proteção de dados pessoais, que não poderão ser 
armazenados nos estados de destino dos viajantes. A exigência de teste gratuito feita 
pelo Parlamento, por sua vez, não foi aceita, mas houve compromisso para a destinação 
de EUR 100 milhões do Instrumento de Apoio de Emergência para a compra de testes. 

 Conforme informou a presidente da CE, durante a conferência de imprensa, espera-se 
que a infraestrutura de tecnologia da informação para a emissão dos certificados digitais 
COVID da UE esteja pronta para uso em 1º de junho e que, em meados desse mesmo 
mês, quando devem entrar em vigor os regulamentos, os estados membros estejam 
prontos para se conectar ao sistema. O acordo entre os órgãos colegisladores prevê que 
a introdução dos certificados digitais COVID da UE se dê de forma progressiva. Se um 
estado membro não estiver pronto para emitir certificados no novo formato até 1º de 
julho, terá seis semanas a partir dessa data para introduzir o novo formato de 
certificado. Durante esse período, certificados nacionais em outros formatos emitidos 
antes de 1º de julho serão aceitos para viagens dentro da UE. 

 O presidente do Conselho Europeu, também, tratou de outro instrumento que diz 
respeito à livre circulação, no contexto da pandemia: a recomendação (UE) 2020/912 
do Conselho da UE sobre restrições temporárias de viagens não essenciais de terceiros 
países para a chamada "UE+área", que inclui os estados membros da EU (menos a 
Irlanda) e os quatro países que fazem parte do espaço Schengen, mas não integram a 
UE (Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça). Diferentemente do regulamento, trata-se 
de medida sem força vinculante. 

 A última proposta de atualização da recomendação pela Comissão foi apresentada em 
3 de maio, com o objetivo de relaxar as restrições aplicáveis às viagens não essenciais. 
Quatro dias antes da reunião do Conselho Europeu desta semana, o Conselho da EU 
adotara novo texto da recomendação. Como informou Michel na conferência de 
imprensa, deve haver nova atualização da recomendação em meados de junho, quando 
se espera sejam, finalmente, publicados os regulamentos sobre certificado digital 
COVID. 

 Entre as alterações recentes da referida recomendação, notam-se medidas de 
relaxamento e prudência. Para que as restrições a viagens não essenciais sejam 
suspensas para terceiros países, a referência de número de casos de COVID-19 por 
100.000 habitantes nos 14 dias prévios passa de 25 para 75, e a evolução da vacinação 
da população contra o novo coronavírus deve ser levada em consideração. Para analisar 
o risco representado por novas variantes, a detecção em um país de variantes de 
interesse deve agora ser considerada junto com as variantes de preocupação. A 
suspensão de restrições a viagens não essenciais deve levar em consideração a 
reciprocidade, caso a caso. A recomendação passa a incorporar, ademais, o sistema de 
"emergency brake" proposto pela CE: quando a situação epidemiológica de um terceiro 
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país ou região se agravar rapidamente, em particular se uma variante de preocupação 
ou de interesse for detectada, os estados membros devem adotar restrição urgente e 
temporária aplicável a todas as viagens do país ou região em questão para a região 
europeia. 

 Embora não vinculante, o novo texto do regulamento permite vislumbrar os rumos que 
a UE pretende dar ao uso de certificados de vacinas por cidadãos de terceiros países 
para ingressar em territórios dos estados da "UE+área". Conforme a nova redação, se 
os estados membros aceitarem a prova de vacinação para dispensar restrições de 
viagem, como testes ou quarentena, eles deverão, em princípio, suspender as restrições 
a viagens não essenciais para viajantes de terceiros países que receberam a última dose 
recomendada de uma vacina aprovada pela EMA, pelo menos, 14 dias antes da chegada. 
Os estados membros também poderão suspender a restrição de viagens não essenciais 
para aqueles que receberam, pelo menos 14 dias antes, a última dose recomendada de 
uma vacina que tenha concluído o processo da lista de uso emergencial da OMS. 
Enquanto não for adotado regulamento sobre certificado digital COVID, e não for, 
portanto, ainda possível que a Comissão adote ato de execução para tratar os 
certificados de vacinação de terceiros países como equivalentes aos certificados do 
bloco, os estados membros deverão aceitar certificados de terceiros países que 
contenham pelo menos um conjunto mínimo de dados, de acordo com a legislação 
nacional, respeitada a possibilidade de verificar autenticidade, validade e integridade 
do certificado. 

 As conclusões da última reunião do Conselho Europeu estão disponíveis na página: 
https://www.consilium.europa.eu/media/49791/2425-05-21-euco-conclusions-
en.pdf>     

 Resumo do que foi acordado entre o Parlamento Europeu e o Conselho da UE sobre as 
propostas de regulamento do certificado digital COVID pode ser acessado na página: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/21/covid-19-
coreper-endorses-political-agreement-on-the-eu-digital-covid-certificate-to-facilitate-
free-movement/>  

 As últimas emendas à recomendação do Conselho da UE sobre restrições temporárias 
de viagens não essenciais encontram-se em: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8822-2021-REV-1/en/pdf  

 
Advocacia Geral da União - AGU 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério de Minas e Energia - MME 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJ 

 Estão finalizando o 4º Plano para a ADPF º 709, juntamente com o MMFDH e demais 
Ministérios envolvidos. 

 
Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Informou que as vacinas para Portuários e Aeroportuários teve uma ótima recepção 
pelo setor. Ontem os Ministros Tarcísio Gomes de Freitas (MInfra) e Marcelo Queiroga 
(MS), estiveram no Porto de Santos/SP.   

 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

 Sem apontamentos. 
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Educação - MEC 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania - MC 

 Requereu que a SAM/CC agende reunião com Anvisa, MS, MRE, ME, RFB, CBF e COB 
para tratar do assunto das doações de vacinas para os atletas brasileiros. Informou que 
a Seleção Brasileira de Futebol, assim também como alguns Clubes de Futebol estão 
indo para o Paraguai para serem vacinados. 

 A Anvisa informou que de acordo com a Lei vigente, as doações terão que ser 
respeitadas, mas concordou com a reunião para tentar chegar a uma solução para o 
caso em exame. 

 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH 

 Informou que realizaram na última quarta-feira (26.05.2021), a 6ª reunião do GT da 
ADPF 742, de Relatoria do Ministro Edson Facchin, do STF. 

 
Secretaria Especial de Comunicação – SECOM/MCOM 

 Sem apontamentos.    
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Sem apontamentos. 
 
Banco Central do Brasil – Bacen  

 Sem apontamentos. 
 
Banco do Brasil 

 Ausente. 
 
Caixa Econômica Federal - CEF 

 Ausente. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR 

 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria de Governo - SEGOV 

 Informou que receberam Ofício do Município de Foz do Iguaçu/PR pedindo apoio de 
medicamentos IOT, Vacinas e testes contra Covid-19. 
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 O Município de Maceió (AL), entrou em contato através da Secretaria Municipal de 
Saúde sobre distribuição de vacinas. Informou que está crítica à atuação da Secretaria 
Estadual de Saúde do Estado. 

 Em reunião com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), reforçaram a importância do 
diálogo federativo. Maior preocupação de curto prazo: enfrentamento da pandemia. 
Reforço no orçamento do MS e mais vacinas.  

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Sem apontamentos. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil – AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos - SAE/PR 

 Sem apontamentos.  
 
Secretaria Executiva da Casa Civil – SE/CC 

 Sem apontamentos.  
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento, Rafael Vitale, 
encerrou a 191ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h38m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
  

 A Anvisa trará o resultado da votação do Colegiado da Agência acerca da exportação de 

oxigênio para a Bolívia. 

 

 A SAM agendará reunião com Anvisa, MS, MRE, ME, RFB, CBF e COB para tratar do 

assunto das doações de vacinas para os atletas brasileiros. Informou que a Seleção 

Brasileira de Futebol, assim também como alguns Clubes de Futebol estão indo para o 

Paraguai para serem vacinados. 
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192ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 31/05/2021 
Horário: 10h06m às 10h28m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento, Rafael Vitale, 
iniciou a 192ª Reunião Ordinária e repassou a palavra aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou estar em andamento a 22ª Pauta de distribuição de vacinas aos Estados, 
sendo: 
a) 5.930.250 doses da AstraZeneca/Oxford e; 
b) 629.460 da Pfizer. 

 Informou a publicação da Nota Técnica nº 717/2021-CGPNI/DEIDT/CVC/MS com 
orientações referentes à continuidade da vacinação contra a Covid-19 dos grupos 
prioritários elencados no Plano nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 
Covid-19 (PNO) e início da vacinação da população geral (18 a 59 anos de idade). 

 
Agência de Vigilância Sanitária - Anvisa 

 Informou que o Colegiado da Agência aprovou, na sexta-feira, 28.05.2021, a exportação 
de oxigênio para a Bolívia. 

 Informou também que ocorrerá na data de hoje uma reunião com MS, Anvisa para tratar 
sobre quarentena na portaria de fronteiras.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Pediu atenção em relação a entrega de ventiladores pulmonares, merecendo atenção o 
monitoramento das empresas nacionais quanto a esse item. 

 
Ministério do Turismo 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Economia 

 Sem apontamentos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Sem apontamentos. 

Ministério da Relações Exteriores - MRE 

 Informou que deram publicidade nas redes sociais sobre a autorização de exportação 
de 320 toneladas de oxigênio medicinal para atender déficit de abastecimento na 
Bolívia. 
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Advocacia Geral da União - AGU 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério de Minas e Energia - MME 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Ausente.  
 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Educação - MEC 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania - MC 

 Aguarda reunião da SAM para tratar das questões futebolísticas. 

 A SAM informou que agendará a reunião ainda essa semana. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério das Comunicações – MCOM 

 Sem apontamentos.    
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Sem apontamentos. 
 
Banco Central do Brasil – Bacen  

 Sem apontamentos. 
 
Banco do Brasil 

 Ausente. 
 
Caixa Econômica Federal - CEF 

 Iniciaram o calendário de crédito do Auxílio Emergencial para nascidos no mês de 
dezembro e o mesmo transcorre tranquilo, sem filas nos bancos. 

 Na sexta-feira passada, iniciaram o pagamento do Auxílio Emergencial para 
trabalhadores que optaram por receberem somente parte do salário. 

 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
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 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR 

 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria de Governo - SEGOV 

 Informou preocupação com o município de Foz do Iguaçu/PR que está com 100% dos 
leitos ocupados. 

 Demandou apoio com: 
a) Vacinas; 
b) Medicamentos e; 
c) Recursos financeiros. 

 Tiveram contato também com o município de Teresina/PI sobre orientações sobre a 
vacinação de trabalhadores no setor aeroportuário. Haverá uma audiência de pilotos de 
aviação executiva com o Prefeito do município. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Especial de Comunicação – SECOM 

 Sem apontamentos. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil – AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Executiva da Casa Civil – SE/CC 

 Sem apontamentos.  
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento, Rafael Vitale, 
informou que participará da Reunião do Comitê Nacional que ocorrerá na quarta-feira, 
02.06.2021.  

 A SAM solicitou ao ME que traga informações sobre o apontamento do MD sobre a 
produção nacional de ventiladores pulmonares. 

 O representante do ME informou que trará na próxima reunião deste Comitê. 

 Em seguida, encerrou a 192ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h28m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
  

 A SAM solicitou ao ME que traga informações sobre o apontamento do MD sobre a 

produção nacional de ventiladores pulmonares. 
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193ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 02/06/2021 
Horário: 10h04m às 10h40m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento, Marcelo Ribeiro 
Moreira, iniciou a 193ª Reunião Ordinária e repassou a palavra aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a publicação da 22ª Pauta de distribuição de vacinas contra a Covid-19, o 
Programa Nacional de Imunização atingiu a marca de 102.700.844 milhões de doses, 
sendo: 
a) 47.125.230 da Sinovac/Butantan; 
b) 52.064.530 da AstraZeneca/Fiocruz e; 
c) 3.511.054 da Pfizer/Comirnaty. 

 Informou que já foram enviadas 16.761.879 milhões de unidades de IOT aos estados. Só 
em 2021 foram 5.309.751 milhões de unidades de IOT enviadas. 

 Foi assinado o Acordo de Transferência de Tecnologia – ATT do laboratório AstraZeneca 
com a Fiocruz, o laboratório brasileiro, a partir de outubro, produzirá vacinas com IFA 
nacional. 

 Por fim, informou que encaminhou ao MC, ofício sobre a abertura do processo de 
desembaraço relacionado à CONMEBOL. 

 
Agência de Vigilância Sanitária - Anvisa 

 Informou que a Pfizer fez o pedido para incluir a faixa etária de adolescentes acima de 
12 anos para serem vacinados com seus imunizantes. A faixa etária atual é acima de 16 
anos. 

 A Agência reguladora tem o prazo de 30 dias para analisar o pedido da Pfizer. Trará 
novidades assim que o processo for finalizado junto à Anvisa.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Turismo 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Economia 

 Informou que foi feito um Acordo de Cooperação Técnica – ACT com a empresa 
Accenture do Brasil Ltda e que será repassado ao Ministério da Saúde para que possa 
realizar um nos mesmos moldes com relação aos ventiladores de oxigênio. 

 O MS informou que estão em tratativas com a Accenture visando a doação dos serviços 
em relação ao levantamento de ventiladores de oxigênio. 
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Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Sem apontamentos. 

Ministério da Relações Exteriores - MRE 

 OMS. AUTORIZAÇÃO PARA USO EMERGENCIAL DA VACINA CORONAVAC. 

 Em 1º/6, a OMS anunciou a autorização para uso emergencial da vacina "Coronavac", 
produzida pela companhia chinesa "Sinovac". O comunicado confirma que a vacina 
cumpre os padrões internacionais para segurança, eficácia e boas práticas de 
manufatura. 

 A autorização serve para que o "COVAX Facility" possa adquirir esse tipo de vacina, de 
forma a ampliar a oferta de antígenos distribuídos por meio desse mecanismo. O 
principal efeito prático dessa autorização de uso pela OMS é o de que agências 
internacionais (inclusive a própria OMS) poderão adquirir o imunizante para 
distribuição. 

 O grupo de especialistas da OMS recomenda que a "Coronavac" seja administrada em 
regime de duas doses, com intervalo entre 2 a 4 semanas, em pacientes maiores de 18 
anos. 

 Registre-se, por oportuno, que essa autorização se refere às vacinas produzidas pela 
Sinovac em sua fábrica nos arredores de Pequim e não se estende a outros locais de 
produção - como o Instituto Butantan, no Brasil. Essa limitação decorre do fato de que 
a inspeção de boas práticas de manufatura realizada pela OMS limitou-se àquela planta 
fabril. De acordo com informações do secretariado da OMS, a extensão da autorização 
de uso emergencial para as vacinas produzidas em território nacional dependeria de 
pedido de listagem feito pela Sinovac para inclusão do Butantan como "local adicional 
de produção" - o que demandaria, ademais, novas inspeções "in situ". 

 A chancela da OMS, não obstante, constitui importante reconhecimento internacional 
para o imunizante amplamente utilizado em território nacional, inclusive para fins de 
deslocamento dos cidadãos brasileiros que a receberam a outros países. Note-se, ainda, 
por relevante, que a autorização da OMS, para fins práticos, apenas permitiria que o 
Instituto Butantan exportasse as vacinas uma vez listado e inspecionado como local 
adicional de produção, tendo em conta que, para o uso no Brasil, o imunizante já conta 
com registro pela ANVISA. 

 A SAM questionou se na União Europeia teve algum reflexo essa aprovação. 

 O MRE informou que ainda não há novidades com relação a aprovação pela U.E., mas 
que a aprovação pela OMS pode facilitar a aprovação por outros órgãos. 

 O MC informou que as vacinas que a CONMEBOL e o COI doarão aos atletas são da 
Sinovac. 

 A ANVISA buscará informações mais detalhadas e trará na próxima reunião. 

 A SAM solicitou que os Ministérios MRE, MS e MC juntamente com a Anvisa, se reúnam 
para tratar desse assunto relacionados as doações das doses da Sinovac aos atletas. 

 
Advocacia Geral da União - AGU 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério de Minas e Energia - MME 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP 

 Informou que a vacinação dos Povos Indígenas atingiu 81% (D-1) e 70% (D-2). 
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Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Informou que têm aumentado os pedidos das Associações de Transportes 
Internacionais de Cargas, pleiteando prioridades no PNO dada a aprovação dos 
trabalhadores Portuários e Aeroportuários. 

 Irão aprovar a inclusão no PNI e encaminharão Ofício ao MS para que seja avaliado tal 
possibilidade.  

 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Educação - MEC 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania - MC 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério das Comunicações – MCOM 

 Sem apontamentos.    
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

 Informou que o MAPA faz, através da CONAB, monitoramento semanal da 
comercialização dos principais produtos nas Centrais de Abastecimento. Disponibilizará 
a quem interessar. 

 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Sem apontamentos. 
 
Banco Central do Brasil – Bacen  

 Sem apontamentos. 
 
Banco do Brasil 

 Sem apontamentos. 
 
Caixa Econômica Federal - CEF 

 Ausente. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR 

 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Informou que a Fiocruz deverá fabricar as vacinas nacionais a partir de outubro de 2021. 
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Secretaria de Governo - SEGOV 

 Reunião com a Região Norte: 

 Amazonas 
a) Informou que a situação está controlada e estudam a reabertura do comércio. 

 Acre 
a) Preocupação com a possível terceira onda.  

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Especial de Comunicação – SECOM 

 Sem apontamentos. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil – AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Executiva da Casa Civil – SE/CC 

 Solicitou ao MCTI informações sobre a vacina da USP. 

 O MCTI informou que não tinha maiores informações no momento. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento, Marcelo Ribeiro 
Moreira, encerrou a 193ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h40m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
  

 A Anvisa informará sobre o pedido da Pfizer para incluir a faixa etária de adolescentes 
acima de 12 anos para serem vacinados com seus imunizantes. A faixa etária atual é 
acima de 16 anos. Prazo para avaliação: 30 dias. 
 

 O MC informou, após a aprovação da vacina da Sinovac pela OMS, que as vacinas que a 
CONMEBOL e o COI doarão aos atletas são da Sinovac. A Anvisa buscará informações 
mais detalhadas e trará na próxima reunião. 
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194ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 07/06/2021 
Horário: 10h05m às 10h21m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 194ª Reunião Ordinária informando 
que alguns assuntos tratados na V Reunião do Comitê Nacional de Crise, ocorrida na 
quarta-feira (02.06.2021), são assuntos que vêm sendo tratados neste Comitê, assim, 
parabenizou a todos. 

 Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a publicação da 23ª Pauta de distribuição de vacinas contra a Covid-19, o 
Programa Nacional de Imunização de aproximadamente 105,1 milhões de doses, sendo: 
a) 47.125.230 da Sinovac/Butantan; 
b) 52.064.530 da AstraZeneca/Fiocruz e; 
c) 5.909.584 da Pfizer/Comirnaty. 

 Já são 56.538.154 milhões de brasileiros com alcance as vacinas COVID-19. 

 Informou que já foram enviadas mais 425.680 unidades de IOT aos estados, sendo: 
14.550 (PR), 4.400 (PE), 26.000 (SP), 550 (PI), 590 (PB), 35.920 (BA), 520 (MT), 17.600 
(AL), 1.000 (AP), 9.500 (CE), 1.500 (DF), 11.850 (MA), 3.500 (MS), 224.000 (PR), 35.000 
(RJ), 3.000 (RN), 12.500 (RR), 22.150 (SE) e 1.550 (TO).  

 Por fim, informou que receberam pedido do Estado do Mato Grosso do Sul para 
transferência de 10 pacientes Covid. O Ministério da Saúde está tratando o assunto 
diretamente com o Ministério da Defesa. 

 
Agência de Vigilância Sanitária – Anvisa 

 A Anvisa liberou, sob condições controladas, parte da importação da vacina Sputnik V. 
O imunizante poderá ser importado em caráter excepcional pelo Brasil, em quantidades 
específicas, para fins de distribuição e uso em condições controladas determinadas pela 
Anvisa. A decisão foi tomada na sexta-feira (04.06.2021) em reunião da Diretoria 
Colegiada. 

 Com a decisão, fica autorizada a importação excepcional e temporária correspondente 
a doses para vacinação de 1% da população de cada um dos estados listados a seguir, 
dentro dos cronogramas enviados para o mês de junho de 2021, a saber: 
a) Bahia – 300 mil doses; 
b) Maranhão – 141 mil doses; 
c) Sergipe – 46 mil doses; 
d) Ceará – 183 mil doses; 
e) Pernambuco – 192 mil doses e; 
f) Piauí – 66 mil doses. 
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 O link para consulta é: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-
anvisa/2021/anvisa-libera-sob-condicoes-controladas-parte-da-importacao-da-
sputnik. 

 Também na sexta-feira (04.06.2021), a Anvisa autorizou a importação da vacina Covaxin 
pelo MS sob condições controladas. A autorização definiu a quantidade de 4 milhões de 
doses do imunizante, que poderá ser utilizada sob condições específicas determinadas 
pela Agência. O link para consulta é: https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-autoriza-importacao-da-covaxin-sob-
condicoes-controladas.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Apresentou problemas técnicos. 
 
Ministério do Turismo 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Economia 

 Sem apontamentos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Sem apontamentos. 

Ministério da Relações Exteriores - MRE 

 Sem apontamentos. 
 
Advocacia Geral da União - AGU 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério de Minas e Energia - MME 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação - MEC 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Cidadania - MC 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH 

 Sem apontamentos. 
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Ministério das Comunicações – MCOM 

 Sem apontamentos.    
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Ausente. 
 
Banco Central do Brasil – Bacen  

 Sem apontamentos. 
 
Banco do Brasil 

 Ausente. 
 
Caixa Econômica Federal - CEF 

 Ausente. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR 

 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria de Governo - SEGOV 

a) Sem apontamentos. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Especial de Comunicação – SECOM 

 Sem apontamentos. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil – AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Executiva da Casa Civil – SE/CC 

 Sem apontamentos. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Rafael Vitale, encerrou a 194ª Reunião do Comitê de Crise, às 
10h21m. 
 
 

 

Anexo 194ª Reunião Comite de Crise 07.06.2021 - Memoria (2628233)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 742



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 Encaminhamentos 
  

 O MS recebeu pedido do Estado do Mato Grosso do Sul para transferência de 10 
pacientes Covid-19. Verificar com o Ministério da Defesa se houve resolução. 
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195ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 09/06/2021 
Horário: 10h06m às 10h20m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 195ª Reunião Ordinária em seguida, 
repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que já foram enviadas mais 554.875 unidades de IOT aos estados.  

 Informou que foram autorizados 66 LSVP, sendo 14 (BA), 2 (CE), 20 (SP) e 30 (TO). 

 Autorização de 563 Leitos UTI SRAG/Covid-19, sendo: 3 (AL), 25 (CE), 42 (MG), 12 (MS), 
34 (PA), 10 (PB), 138 (PE), 118 (RJ), 15 (RN), 14 (RS), 36 (SC), 8 (SE) e 108 (SP). 

 
Agência de Vigilância Sanitária – Anvisa 

 Sem apontamentos. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que foram transferidos 15 pacientes de Campo Grande/MS, sendo: 07 
pacientes para Porto Velho/RO e 8 pacientes para São Paulo/SP. Está prevista a 
transferência de mais 20 pacientes para Manaus/AM, sendo 10 pacientes na data de 
08.06.2021 e 10 pacientes na data de 10.06.2021. 

 Sobre a manutenção de ventiladores pulmonares e bombas de infusão, informou que 
até a data de 28.05.2021 a situação era a seguinte: 
a) Ventiladores: 455 recebidos, 132 em manutenção + calibração, 80 inviáveis e 243 

entregues; 
b) Bombas de infusão: 274 recebidos, 187 em manutenção + calibração, 7 inviáveis e 

80 entregues.  
 
Ministério do Turismo 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Economia 

 Sem apontamentos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Sem apontamentos. 

Ministério da Relações Exteriores - MRE 

 Sem apontamentos. 
 
Advocacia Geral da União - AGU 
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 Sem apontamentos. 
 
Ministério de Minas e Energia - MME 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Educação - MEC 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Cidadania - MC 

 Informou que já trabalham na prorrogação do Decreto de prorrogação do Auxílio 
Emergencial cujo prazo de vencimento é 15.07.2021. Findo tal prazo sem a competente 
prorrogação do Decreto, o Governo terá que editar nova Medida Provisória.   

 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério das Comunicações – MCOM 

 Sem apontamentos.    
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Sem apontamentos. 
 
Banco Central do Brasil – BACEN  

 Sem apontamentos. 
 
Banco do Brasil 

 Ausente. 
 
Caixa Econômica Federal - CEF 

 Ausente. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR 
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 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria de Governo – SEGOV 

 Informou que recebeu contato do governo do estado do Mato Grosso do Sul apontando 
que têm 200 pacientes em filas de espera nos hospitais. 

 Informou também, que na data de hoje, retornarão as reuniões mensais com os estados, 
a começar pela região Sul e Sudeste. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Especial de Comunicação – SECOM 

 Sem apontamentos. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil – AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Executiva da Casa Civil – SE/CC 

 Sem apontamentos. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Rafael Vitale, encerrou a 195ª Reunião do Comitê de Crise, às 
10h20m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 195ª Reunião do Comitê de Crise. 
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196ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 11/06/2021 
Horário: 10h05m às 10h23m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Ribeiro Moreira, iniciou a 196ª Reunião Ordinária 
informando que as Seleções da Bolívia e da Venezuela já se encontram no Brasil, em 
seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou foram autorizados mais 364 LSVP, sendo: 8 (AM), 64 (BA), 16 (CE), 15 (GO), 24 
(MA), 36 (MG), 31 (MT), 11 (PA), 5 (PB), 13 (PE), 2 (PR), 10 (RJ), 26 (RN), 5 (RS), 5 (SC) e 
93 (SP), totalizando R$ 5.227.622,40. 

 Até a data de 10.06.2021, o status de autorizações é de: 
a) UTI SRAG/Covid-19: 24.590 – R$ 3.459.120.000,00 e; 
b) LSVP: 3.488 – R$ 108.229.017,30. 

 
Agência de Vigilância Sanitária – Anvisa 

 Informou que a Agência autorizou a indicação da vacina Comirnaty, da Pfizer, para 
crianças de 12 anos de idade ou mais. Com isso, a bula da vacina passará a indicar esta 
nova faixa etária para o Brasil. Link: https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-autoriza-vacina-da-pfizer-para-criancas-com-
mais-de-12-anos. 

 A Anvisa concedeu autorização também, para a pesquisa clínica da vacina Butanvac, do 
Instituto Butantan. Com isso, os testes com a vacina em humanos poderão ter início no 
Brasil. Link: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-
autoriza-pesquisa-clinica-da-vacina-butanvac.  

 Por fim, informou que foi publicada nesta quarta-feira (09.06.2021) nas Resoluções RE 
2248 e RE 2249, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) das plantas 
envolvidas na fabricação da vacina Covaxin, da empresa Bharat Biotech International 
Limted, localizada em Hyderabad, na Índia. A empresa é fabricante do insumo 
farmacêutico ativo, o IFA, e também da vacina acabada Coxavin. Link: 
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/covaxin-anvisa-
publica-certificacao-de-boas-praticas-de-fabricacao.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que na próxima segunda-feira (14.06.2021), o Ministro Braga Netto estará na 
cidade de Salvador/BA para conhecer o SENAI/CIMATEC, instituto de pesquisa científica, 
onde possuem tecnologia para produção de vacinas semelhantes à da Pfizer, já em fase 
3 de testes. A promissora vacina pode ser armazenada em baixas temperaturas, 
diferenciando-se, nesse tocante, à vacina da Pfizer. 
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Ministério do Turismo 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Economia 

 Sem apontamentos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Sem apontamentos. 

Ministério da Relações Exteriores - MRE 

 Sem apontamentos. 
 
Advocacia Geral da União - AGU 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério de Minas e Energia - MME 

 Informou que a empresa VALE monitora uma barragem na cidade de Mariana/MG e que 
o MME oficiou a Casa Civil, requerendo a entrada no país, de forma extraordinária, de 
três técnicos ingleses da VALE, oriundos do Reino Unido, para operarem na barragem. 
As atividades na barragem encontram-se interditadas por Auditores-fiscais do trabalho.  

 A SAM informou que dará andamento o mais rápido possível para que os estrangeiros 
sejam autorizados a entrar no Brasil. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP 

 Ausente. 
 
Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Informou que houve uma mobilização dos Caminhoneiros Autônomos do Porto de 
Santos/SP com paralisação por 24 horas por prioridade na vacinação. Até o presente 
momento, a situação está sob controle e foi somente na cidade de Santos/SP. 

 Por meio de nota, a Santos Port Authoruty (SPA), a autoridade portuária de Santos, 
informou que participou de reunião com representantes dos caminhoneiros autônomos 
da Baixada Santista, das Prefeituras de Santos e Guarujá e do Sindicato dos Operadores 
Portuários do Estado de São Paulo (Sopesp) e se solidarizou com a demanda e se 
comprometeu a auxiliar a categoria.  
 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

 Informou que na terça-feira (08.06.2021), o coordenador-geral de Ciências da Saúde, 
Biotecnológicas e Agrárias do MCTI, Thiago Moraes, participou do Summit Brasil 2021, 
que discutiu a importância dos biomedicamentos no enfrentamento da pandemia, os 
impactos da Covid-19 nos investimentos público e privado em pesquisa e 
desenvolvimento no Brasil e a extrema dependência externa de insumos. 

 Também participaram do painel o co-fundador do Laboratório Cristália, Ogari Pacheco, 
o CEO da Blau Farmacêutica, Marcelo Hahn, e a assessora parlamentar da liderança do 
governo no Congresso, Mirna Poliana. Link: https://www.gov.br/mcti/pt-
br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/06/mcti-participa-de-encontro-sobre-
biomedicamentos-no-combate-a-covid-19.  

 A SAM solicitou ao MCTI que encaminhe os informes desta reunião a este comitê de 
crise. 
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Informou que sobre a barragem na cidade de Mariana/MG, têm um Acordo de 
Cooperação Técnica com um grupo que circula informações de riscos e isso também 
está sendo monitorado dentro desse Grupo. 

 
Ministério da Educação - MEC 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Cidadania - MC 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério das Comunicações – MCOM 

 Sem apontamentos.    
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Sem apontamentos. 
 
Banco Central do Brasil – BACEN  

 Sem apontamentos. 
 
Banco do Brasil 

 Ausente. 
 
Caixa Econômica Federal - CEF 

 Ausente. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR 

 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria de Governo – SEGOV 

 Retomaram as reuniões com os comitês de crises estaduais. 

 Região Sul: 
a) SC – Estoque limitado de IOT e atraso nas cirurgias eletivas. 
b) PR – Foz do Iguaçu discute a questão de testes na fronteira. 

 Região Sudeste: 
a) MG – Demanda excepcional por leitos para cardiologia pós-covid. 
b) SP – Teste rápido de antígenos nos aeroportos. PNI: Anteciparam a vacinação de 

professores do ensino básico. 
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Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Especial de Comunicação – SECOM 

 Sem apontamentos. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil – AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Executiva da Casa Civil – SE/CC 

 Sem apontamentos. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Ribeiro Moreira, encerrou a 196ª Reunião do Comitê 
de Crise, às 10h23m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
  

 O MME Informou que a empresa VALE monitora uma barragem na cidade de 
Mariana/MG e que oficiou a Casa Civil, requerendo a entrada no país, de forma 
extraordinária, de 03 técnicos ingleses da VALE, oriundos do Reino Unido, para 
operarem na barragem. 
 

 MInfra informar se houve alguma nova paralisação de Caminhoneiros Autônomos como 
a ocorrida no Porto de Santos/SP. 
 

 A SAM solicitou ao MCTI que encaminhe os informes da reunião do coordenador-geral 
de Ciências da Saúde, Biotecnológicas e Agrárias do MCTI, Thiago Moraes, no Summit 
Brasil 2021 com a presença do co-fundador do Laboratório Cristália, Ogari Pacheco, o 
CEO da Blau Farmacêutica, Marcelo Hahn, e a assessora parlamentar da liderança do 
governo no Congresso, Mirna Poliana. 
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197ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 14/06/2021 
Horário: 10h04m às 10h20m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Ribeiro Moreira, iniciou a 197ª Reunião Ordinária e 
repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou sobre a pauta de distribuição de 946.6450 unidades de IOT para os Estados. 

 Sobre a testagem em aeroportos, informou que o MS fará sua nota técnica essa semana 
dando apoio a Anvisa na questão da Portaria de Fronteiras. 

 
Agência de Vigilância Sanitária – Anvisa 

 Sem apontamentos.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou que hoje acontece a visita do Ministro Braga Netto na cidade de Salvador/BA 
para conhecer o SENAI/CIMATEC. Trará informações dessa visita na próxima reunião, 
onde tratarão, entre outros assuntos, de vacinas. 
 

Ministério do Turismo 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Economia 

 Sem apontamentos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Sem apontamentos. 

Ministério da Relações Exteriores - MRE 

 Informou que o Parlamento Europeu, aprovou na quarta-feira (09.06.2021) o projeto do 
certificado digital que irá facilitar as viagens dentro de 27 países da União Europeia, sem 
a necessidade de realização de quarentena ou apresentação de exames extras de Covid-
19. Ainda resta uma votação para que o projeto se torne lei, mas a expectativa é que se 
confirme com facilidade. 

 A data de lançamento do documento está marcada para 01.07.2021, com cada país 
coordenando a emissão do seu próprio certificado internamente, mas sob as regras 
estabelecidas pela União Europeia. A entidade trabalha ainda no desenvolvimento de 
um aplicativo para unificar o certificado e tornar o processo mais célere. 

 
Advocacia Geral da União - AGU 

Anexo 197ª Reunião Comite de Crise 14.06.2021 - Memoria (2647068)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 751



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério de Minas e Energia - MME 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Sem apontamentos. 
 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

 Informou que a Comissão Técnica Nacional em Biossegurança – CNTBio, do MCTI, em 
sua 242ª Reunião Ordinária realizada na quinta-feira (10.06.2021), emitiu parecer 
favorável à solicitação de ensaio clínico com Organismo Geneticamente Modificado 
para avaliação de segurança e imunogenicidade da vacina HXP-S-SARS-COV-2 contra 
Covid-19 em adultos no Brasil. O estudo a ser realizado pelo Instituto Butantan e 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo-USP e 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, terá início em julho de 2021 com aproximadamente 5.394 participantes 
saudáveis com 18 anos de idade ou mais. Link: https://www.gov.br/mcti/pt-
br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/06/ctnbio-mcti-avalia-liberacao-de-milho-ogm-e-
ensaios-clinicos-com-vacina-contra-covid-19.  

 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Educação - MEC 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania - MC 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério das Comunicações – MCOM 

 Sem apontamentos.    
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Sem apontamentos. 
 
Banco Central do Brasil – BACEN  

 Sem apontamentos. 
 
Banco do Brasil 

 Ausente. 
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Caixa Econômica Federal - CEF 

 Ausente. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR 

 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria de Governo – SEGOV 

 Informou que o governo do Paraná solicitou apoio na demanda feita ao Ministério da 
Saúde por mais 50 mil doses extras de vacinas para a cidade de Foz do Iguaçu/PR. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Comunicação – SECOM 

 Sem apontamentos. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil – AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Executiva da Casa Civil – SE/CC 

 Sem apontamentos. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Ribeiro Moreira, solicitou ao MS, que avalie o e-mail 
encaminhado pela Casa Civil àquela pasta, no dia 11.06.2021, para os endereços: 
gabinete.se@saude.gov.br e agenda.se@saude.gov.br.  

 Na sequência, encerrou a 197ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h20m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
  

 A SAM/CC solicitou ao MS, que avalie o e-mail encaminhado pela Casa Civil àquela pasta, 
no dia 11.06.2021, para os endereços: gabinete.se@saude.gov.br e 
agenda.se@saude.gov.br.  
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198ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 16/06/2021 
Horário: 10h06m às 10h23m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 198ª Reunião Ordinária 
informando que hoje acontece a Reunião do Comitê Federal e que trará as informações 
na próxima reunião deste Comitê. Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e 
Órgãos/Entidades para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Sem apontamentos. 

 A SAM informou que encaminhou um Ofício ao MS sobre as Cidades Gêmeas de 
fronteira. Necessitam de diretrizes do MS para o trâmite nessas cidades gêmeas para 
que a SEGOV repasse aos Governadores e Prefeitos.  

 
Agência de Vigilância Sanitária – Anvisa 

 Informou que a Agência autorizou a ampliação do prazo de validade da vacina da 
Janssen. A Diretoria Colegiada da Anvisa aprovou o prazo de validade da vacina da 
Janssen (Johnson & Johnson) de três para quatro meses e meio, sob condições de 
armazenamento de 2°C a 8°C. Link: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-
anvisa/2021/anvisa-autoriza-a-ampliacao-do-prazo-de-validade-da-vacina-da-janssen.   

 Informou também que a Anvisa concedeu autorização, por meio do Circuito Deliberativo 
nº 539/2021, a importação excepcional da vacina Sputnik V pelos estados de Rio Grande 
do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás. Link: 
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-autoriza-a-
importacao-excepcional-da-vacina-sputnik-v-por-mais-7-estados-sob-condicoes-
controladas.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Informou sobre a visita do Ministro Braga Netto na cidade de Salvador/BA para conhecer 
o SENAI/CIMATEC. Também estiveram presentes os Ministros Marcos Pontes (MCTI) e 
João Roma (MC). A meta é fortalecer a fabricação de IFA estratégicos a partir de 
laboratórios militares e públicos e em seguida fortalecer o setor privado, tornando o 
país independente na produção de IFA. Link: https://www.gov.br/defesa/pt-
br/centrais-de-conteudo/noticias/comitiva-do-ministerio-da-defesa-visita-polo-de-
excelencia-em-tecnologia-do-senai-cimatec-em-salvador.  
 

Ministério do Turismo 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Economia 
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 Sem apontamentos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Sem apontamentos. 

Ministério da Relações Exteriores - MRE 

 Sem apontamentos. 
 
Advocacia Geral da União - AGU 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério de Minas e Energia - MME 

 Ausente. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Sobre a manifestação dos Caminhoneiros Autônomos no Porto de Santos/SP, informou 
que a negociação por vacinas com a Prefeitura de Santos/SP não está acontecendo. 
Tentarão articular com a SAM/CC e com a SEGOV para mitigar os riscos de paralisação. 

 Informou também que até o meio-dia de hoje, enviarão a minuta da Nota Técnica da 
Portaria de Fronteiras à SAM/CC.  
 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Ausente.  
 
Ministério da Educação - MEC 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania - MC 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério das Comunicações – MCOM 

 Sem apontamentos.    
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Sem apontamentos. 
 
Banco Central do Brasil – BACEN  

 Sem apontamentos. 
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Banco do Brasil 

 Sem apontamentos. 
 
Caixa Econômica Federal - CEF 

 Ausente. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR 

 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria de Governo – SEGOV 

 Sem apontamentos. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Comunicação – SECOM 

 Sem apontamentos. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil – AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Executiva da Casa Civil – SE/CC 

 Sem apontamentos. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, encerrou a 198ª Reunião do Comitê de 
Crise, às 10h23m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
  

 A SAM necessita de diretrizes do MS para o trâmite em Cidades Gêmeas para que a 
SEGOV repasse aos Governadores e Prefeitos dessas fronteiras. 
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199ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 18/06/2021 
Horário: 10h04m às 10h26m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 199ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise e repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foram autorizados mais 382 LSVP, sendo: 4 (AM), 15 (BA), 28 (CE), 200 (DF), 41 (GO), 4 
(MA), 36 (MG), 11 (PE), 12 (PI), 8 (PR), 10 (RN), 5 (RS), 3 (SC) e 5 (SP), totalizando R$ 
5.486.131,20.  

 Status das autorizações até 18.06.2021: 
a) UTI SRAG/Covid-19: 24.580 – R$ 3.458.640.000,00 e; 
b) LSVP: 3.865 – R$ 114.950.246,10. 

 Publicada a 25ª Pauta de Distribuição de Vacinas do Plano Nacional de 
Operacionalização com a distribuição de: 
a) Pfizer/Comirnaty: 2.399.670 milhões de doses e; 
b) Sinovac/Butantan: 1.811.000 milhão de doses. 

 O Programa Nacional de Operacionalização informa que a Campanha Nacional tem 

nesta etapa 113.384.164 milhões de doses distribuídas, sendo: 

a) 49.936.230 milhões de doses – Sinovac/Butantan; 
b) 56.104.830 milhões de doses – AstraZeneca/Fiocruz e; 
c) 8.309.254 milhões de doses – Pfizer/Comirnaty. 

 Já são 62.982.000 milhões de brasileiros com alcance às vacinas contra a Covid-19.  

 
Agência de Vigilância Sanitária – Anvisa 

 Informou que a Agência se reuniu na data de ontem (17.06.2021) com representantes 
do Fórum dos Governadores para tratar de aspectos técnicos relacionados ao 
cumprimento das condicionantes impostas pela Anvisa para a importação da vacina 
Sputnik V.  

 A partir dessa reunião, serão realizados outros encontros entre áreas técnicas da Anvisa 
e estados para esclarecimento e auxílio no cumprimento das condicionantes pelos 
estados. Link: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-
faz-reuniao-com-representantes-dos-governadores-sobre-importacao-da-vacina-
sputnik-v.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem apontamentos. 
 

Ministério do Turismo 
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 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Economia 

 Sem apontamentos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Sem apontamentos. 

Ministério da Relações Exteriores - MRE 

 Sem apontamentos. 
 
Advocacia Geral da União - AGU 

 Ausente. 
 
Ministério de Minas e Energia - MME 

 Informou que o pedido relacionado aos técnicos da VALE com pedido de entrada 
excepcional no Brasil, está na Casa Civil para apreciação com as Notas Técnicas do MS, 
ANVISA e MJSP favoráveis a entrada dos técnicos no país. 

 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Sobre a manifestação dos Caminhoneiros Autônomos no Porto de Santos/SP, informou 
que tiveram reunião com o Presidente do Porto de Santos e as conversas avançaram, 
devendo ter um final a contento para a demanda dos Caminhoneiros. 

 Foi informado que a Câmara dos Deputados aprovou o PL 1011/2020 que modifica a Lei 
nº 6.259, de 30 de outubro de 2020, para garantir o acesso a vacinas a todos os 
caminhoneiros e profissionais responsáveis pelos transportes de cargas durante o 
período de pandemia do vírus Covid-19. O Projeto de Lei segue agora para apreciação 
do Senado Federal. Link: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=22419
82.  
 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Educação - MEC 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Cidadania - MC 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério das Comunicações – MCOM 

 Sem apontamentos.    
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Sem apontamentos. 
 
Banco Central do Brasil – BACEN  

 Sem apontamentos. 
 
Banco do Brasil 

 Sem apontamentos. 
 
Caixa Econômica Federal - CEF 

 Ausente. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR 

 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria de Governo – SEGOV 

 Informou que tiveram reunião com a Região Norte e a situação da pandemia está 
controlada, exceto o Estado de Tocantins que informou estar com 90% dos leitos 
utilizados. 

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Comunicação – SECOM 

 Ausente. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil – AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Executiva da Casa Civil – SE/CC 

 Sem apontamentos. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, informou que o formato de condução 
deste Comitê de Crise será alterado, a partir da próxima quarta-feira (23.06.2021), 
passando a ser realizado em 2 partes, iniciando, primeiramente, com manifestações dos 
Ministérios sobre fatos relevantes na condução do enfrentamento à pandemia pelas 
Pastas, sem a necessidade de chamada nominal, enquanto que a segunda parte serão 
mini palestras com temas variados focados na retomada do pós-pandemia, ou seja, um 

Anexo 199ª Reunião Comite de Crise 18.06.2021 - Memoria (2655443)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 759



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

espaço para que as Pastas apresentem suas ideias, ações, projetos, programas e novas 
políticas públicas para o tema. 

 É imprescindível a participação de todos os Ministérios e Órgãos/Entidades deste 
Comitê de Crise e se quiserem contribuir com ideias para o novo formato da reunião, 
poderão entrar em contato com a SAM/CC. Toda iniciativa será bem-vinda.  

 Em seguida, encerrou a 199ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h26m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
  

 A SAM informou que o formato de condução deste Comitê de Crise será alterado, a 
partir da próxima quarta-feira (23.06.2021), passando a ser realizado em 2 partes, 
iniciando, primeiramente, com manifestações dos Ministérios sobre fatos relevantes na 
condução do enfrentamento à pandemia pelas Pastas, sem a necessidade de chamada 
nominal, enquanto que a segunda parte serão mini palestras com temas variados 
focados na retomada do pós-pandemia, ou seja, um espaço para que as Pastas 
apresentem suas ideias, ações, projetos, programas e novas políticas públicas para o 
tema. 
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200ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 21/06/2021 
Horário: 10h02m às 10h16m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Ribeiro Moreira, iniciou a 200ª Reunião Situacional 
do Comitê de Crise parabenizando a todos pela Reunião de número 200 realizada por 
este Comitê de Crise e ao empenho de todos nesse período, onde ajudaram a mitigar os 
desafios do enfrentamento da pandemia do Coronavírus. 

 Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Publicada a 26ª Pauta de Distribuição de Vacinas do Plano Nacional de 
Operacionalização com a distribuição de: 
a) AstraZeneca/Fiocruz – 7.684.510 milhões de doses. 

 O Programa Nacional de Operacionalização informa que a Campanha Nacional tem 

nesta etapa 121.068.674 milhões de doses distribuídas, sendo: 

a) 49.936.230 milhões de doses – Sinovac/Butantan; 
b) 63.789.340 milhões de doses – AstraZeneca/Fiocruz e; 
c) 8.309.254 milhões de doses – Pfizer/Comirnaty. 

 Já são 62.982.000 milhões de brasileiros com alcance às vacinas contra a Covid-19.  

 Foi publicada a Portaria nº 1.253, de 18.06.2021 que institui em caráter excepcional, 
incentivo financeiro federal de custeio aos municípios e DF com equipes de Consultório 
na Rua, para o enfrentamento da ESPIN decorrente da Covid-19. 

 A medida tem por objetivo, conforme as necessidades sanitárias e epidemiológicas 
apresentadas no contexto local, promover o fortalecimento do acesso e cuidado em 
saúde à população em situação de rua por meio de atendimento realizado pelas equipes 
de Consultório na Rua, potencializando as ações para resposta em tempo oportuno às 
necessidades de saúde dessa população, principalmente neste período de pandemia.  

 A transferência do incentivo dispensa a solicitação de adesão por parte dos municípios 
e DF e será realizada na modalidade fundo a fundo, em parcela única, por meio do Bloco 
de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. 

 Informou, por fim, que 72% da população indígena já foi vacinada com a 2ª dose, isso 
significa a vacinação de 218.584 indígenas. 

 
Agência de Vigilância Sanitária – Anvisa 

 Informou que a Agência autorizou estudo clínico para testar uma possível dose de 
reforço da vacina Comirnaty, da Wueth/Pfizer. Trata-se de um estudo clínico para avaliar 
a segurança, a imunogenicidade e a eficácia de várias estratégias de reforço da 
BNT162b2 em diferentes populações de participantes (por exemplo, grupos etários) que 
receberam previamente duas doses da vacina no estudo inicial. Link: 
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https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/nota-anvisa-autoriza-
estudo-sobre-dose-de-reforco-da-pfizer.  
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Sem apontamentos. 
 

Ministério do Turismo 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Economia 

 Sem apontamentos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Ausente. 

Ministério da Relações Exteriores - MRE 

 Sem apontamentos. 
 
Advocacia Geral da União - AGU 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério de Minas e Energia - MME 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Sem apontamentos.  
 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

 Ausente. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Ausente. 
 
Ministério da Educação - MEC 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania - MC 

 Informou que estão em tratativas com a CEF e o ME para prorrogação do Auxílio 
Emergencial. 

 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério das Comunicações – MCOM 

 Sem apontamentos.    
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

 Sem apontamentos. 
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Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Sem apontamentos. 
 
Banco Central do Brasil – BACEN  

 Sem apontamentos. 
 
Banco do Brasil 

 Sem apontamentos. 
 
Caixa Econômica Federal - CEF 

 Ausente. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR 

 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria de Governo – SEGOV 

 Informou que o PL 1011/2020 tramitou pela Câmara dos Deputados sem intervenção 
do Palácio do Planalto. Qualquer novidade acerca do PL, informará nas próximas 
reuniões.  

 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Comunicação – SECOM 

 Sem apontamentos. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil – AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Executiva da Casa Civil – SE/CC 

 Sem apontamentos. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Ribeiro Moreira, informou que na quarta-feira 
(23.06.2021) a 1ª palestra do novo formato das Reuniões deste Comitê terá como 
convidado o Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz e na sexta-feira 
(25.06.2021) trará o Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo 
Sachsida. 

 Informou que para otimizar tempo, os Ministérios que tiverem apontamentos, deverão 
manifestar-se através do chat antes do início da reunião. Serão chamadas apenas as 
Pastas que tenham apontamentos a informar. 

 Reforçou a importância da participação de todas as Pastas.   
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 Em seguida, encerrou a 200ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h16m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 200ª Reunião Situacional do Comitê de Crise.  
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201ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 23/06/2021 
Horário: 10h02m às 10h16m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Ribeiro Moreira, iniciou a 201ª Reunião Situacional 
do Comitê de Crise.  

 Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foi autorizado mais 190 LSVP, sendo: 12 (AM), 9 (BA), 15 (CE), 12 (GO), 10 (MA), 10 
(MG), 4 (MT), 5 (SE) e 14 (SP). Totalizando R$ 1.306.905,60. 

 Status das autorizações até 22.06.2021: 
a) UTI SRAG/Covid-19: 24.580 – R$ 3.458.640.000,00 e; 
b) LSVP: 3.956 – R$ 118.985.855,70. 

 
Agência de Vigilância Sanitária – Anvisa 

 Sem apontamentos. 
 

Ministério da Defesa (MD) 

 Ausente. 
 

Ministério do Turismo 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Economia 

 Sem apontamentos. 
 
Gabinete de Segurança Institucional - GSI 

 Ausente. 

Ministério da Relações Exteriores - MRE 

 Sem apontamentos. 
 
Advocacia Geral da União - AGU 

 Ausente. 
 
Ministério de Minas e Energia - MME 

 A VALE informou que os técnicos estrangeiros chegarão ao Brasil pelo aeroporto de São 
Paulo, com a chegada dos técnicos em 3 dias diferentes a saber: 26.06.2021, 03.07.2021 
e 07.07.2021.  
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Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Infraestrutura - MInfra 

 Ausente. 
 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Educação - MEC 

 Ausente. 
 
Ministério da Cidadania - MC 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério das Comunicações – MCOM 

 Ausente. 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

 Sem apontamentos. 
 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 

 Sem apontamentos. 
 
Banco Central do Brasil – BACEN  

 Sem apontamentos. 
 
Banco do Brasil 

 Ausente. 
 
Caixa Econômica Federal - CEF 

 Ausente. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Geral da Presidência da República – SG/PR 

 Sem apontamentos. 
 
Controladoria-Geral da União - CGU 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria de Governo – SEGOV 
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 Sem apontamentos. 
 
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – SAG/CC 

 Ausente. 
 
Secretaria Especial de Comunicação – SECOM 

 Sem apontamentos. 
 
Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil – AESCOM 

 Sem apontamentos. 
 
Secretaria Executiva da Casa Civil – SE/CC 

 Sem apontamentos. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Ribeiro Moreira, informou que hoje seria a 
apresentação da mini palestra com o Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, 
Rodrigo Cruz, mas devido a uma reunião com o Ministro Marcelo Queiroga, a 
apresentação foi adiada e nova data será agendada. 

 Em seguida, encerrou a 201ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h16m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 201ª Reunião Situacional do Comitê de Crise.  

Anexo 201ª Reunião Comite de Crise 23.06.2021 - Memoria (2667268)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 767



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

202ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 25/06/2021 
Horário: 10h08m às 10h40m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 202ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise, informando o novo formato desta presente Reunião com a mini 
palestra do Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo 
Sachsida. 

 Serão feitos os apontamentos somente das Pastas que assim os tiverem, para economia 
de tempo. 

 Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Foi distribuído mais de 296.855 unidades de IOT. 

 Foi autorizado mais 61 LSVP, sendo: 2 (PB), 12 (CE), 12 (MG), 25 (SP) e 10 (Mt). 
Totalizando R$ 876.057,60. 

 Foi autorizado mais 396 leitos UTI SRAG/Covid-19, sendo: 30 (BA), 12 (CE), 30 (ES), 20 
(GO), 10 (MA), 53 (MG), 15 (MS), 12 (PB), 34 (PE), 23 (PR), 80 (RJ), 16 (RS), 41 (SP) e 20 
(TO), totalizando R$ 19.008.000,00. 

 Status das autorizações até 25.06.2021: 
a) UTI SRAG/Covid-19: 24.976 – R$ 3.477.648.000,00 e; 
b) LSVP: 4.017 – R$ 122.906.572,50. 

 Publicada a 27ª Pauta de distribuição de vacinas, sendo: 
a) 1.501.530 milhão de doses – Janssen/Johnson&Johnson); 
b) 2.308.410 milhões de doses – Pfizer/Comirnaty e; 
c) 3.202.750 milhões de doses – Sinovac/Butantan.  

 
Ministério da Cidadania - MC 

 Informou que o Decreto para prorrogação do Auxílio Emergencial já se encontra na Casa 
Civil para ser aprovado. 

 Também está na SOF/ME o pedido de crédito extraordinário para financiar essa 
prorrogação. 

 
Ministério da Economia - ME 

 O Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida fez a 
apresentação da mini palestra com o tema: Conjuntura Econômica e Perspectivas para 
2021. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 
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 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, agradeceu a apresentação do Secretário 
de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida.  

 Informou que na próxima reunião (28.06.2021) está prevista a apresentação do 
Ministério da Saúde, e na sequência, apresentarão a Anvisa e o MEC. 

 Em seguida, encerrou a 202ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h40m. 
 
 

 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 202ª Reunião Situacional do Comitê de Crise.  
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203ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 28/06/2021 
Horário: 10h06m às 10h14m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 203ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise, informando que a CONMEBOL juntamente com a CBF, doaram 20 mil 
doses de vacinas da Sinovac. 10 mil doses serão exclusivas para vacinação de atletas e 
outras 10 mil doses serão incorporadas no PNI. 

 Informou também que foi autorizada a entrada dos técnicos da VALE solicitados pelo 
MME. Um deles chegou sexta-feira (25.06.2021) e outros 2 chegarão nas próximas 
semanas. 

 Informou, por fim, que o Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, foi 
convocado pelo Ministro Marcelo Queiroga para uma reunião, e não poderá fazer a mini 
palestra na data de hoje. Sendo assim, nova data será agendada.  

 Em seguida, repassou a palavra aos Ministérios e Órgãos/Entidades para suas 
considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia – Conitec, 
apresentou análise técnica, levando em consideração o melhor cenário, acerca do custo 
benefício dos imunizantes da Fiocruz e da Pfizer. O estudo aponta possível economia de 
150 bilhões considerando os gastos do SUS com internações hospitalares e exames 
laboratoriais e de imagem em pacientes com Covis-19. 

 Informou também que o SUS ultrapassou a marca de 70 milhões de vacinados com a 1ª 
dose e 25,5 milhões com a 2ª dose. 

 
Ministério da Cidadania - MC 

 Informou que o pedido de crédito extraordinário para financiar a prorrogação do Auxílio 
Emergencial para mais 3 meses, já saiu da SOF/ME e deve estar agora na Secretaria 
Especial de Fazenda do ME. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, informou que estão confirmadas as 
palestras de quarta e sexta-feira, com Anvisa e MEC, respectivamente. 

 Em seguida, encerrou a 203ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h14m. 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 203ª Reunião Situacional do Comitê de Crise.  
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204ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 30/06/2021 
Horário: 10h06m às 11h 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, iniciou a 204ª Reunião Situacional do Comitê de Crise, 
informando que a Diretora da Anvisa, Meiruze Freitas, apresentará informações sobre 
a Situação atual e o cenário futuro sobre medicamentos e vacinas para uso contra a 
Covid-19 

 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)  

 Realizou a apresentação sobre a Situação atual e o cenário futuro sobre medicamentos 
e vacinas para uso contra a Covid-19 (ver anexo) 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 A representante do MS informou a publicação dos seguintes normativos: 
i. Portaria nº 1.390, de 25/06/2021: cancela a autorização de 04 leitos de UTI 

SRAG/Covid-19 do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (FAEPA), situado no 
município de Ribeirão Preto/SP, a partir da competência de junho/2021.  

ii. Portaria nº 1.409 de 28/06/2021: cancela a autorização de 03 leitos de UTI 
SRAG/Covid-19 do Hospital Regional Laura Vasconcelos, situado no município 
de Bacabal/MA, a partir da competência de junho/2021. 

iii. Portaria nº 1.407, de 28/06/2021: libera, em caráter excepcional, a 
transferência de recurso financeiro para custeio de 3.019 LSVP, correspondente 
ao mês de junho/2021 no montante total de R$43.357.670,40. 

iv. Portaria nº 1.448, de 29/06/2021: cancela a autorização de 36 leitos de UTI 
SRAG/Covid-19 do Hospital Geral de Roraima (HGR), situado no município de 
Boa Vista/RR, a partir da competência de junho/2021.  

v. Portaria nº 1.453, de 29/06/2021: libera, em caráter excepcional, a 
transferência de recurso financeiro para custeio de 24.580 leitos UTI 
SRAG/covid-19, correspondente ao mês de junho/2021, no montante total de 
R$1.177.728.000,00 (um bilhão, cento e setenta e sete milhões e setecentos e 
vinte e oito mil reais). 

 Destacou, também, as autorizações para implantação de 53 leitos de suporte 
ventilatório, nas seguintes UFs: 

i. RS – 10 
ii. SC – 33 

iii. SP – 10 

 Foram autorizados 646 letos de UTI SRAG/Covid, no valor de R$27.456.000,00, nas 
seguintes UFs: 

i. BA: 70 
ii. CE: 10 
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iii. MA: 22 
iv. MG: 27 
v. MS: 19 

vi. PB: 34 
vii. PE: 16 

viii. PI: 5 
ix. PR: 14 
x. RJ: 108 

xi. RS: 75 
xii. SC: 10 

xiii. SP: 94 
xiv. TO: 142 

 O MS destacou que ontem, 29/06 a incorporação das vacinas AstraZeneca e Pfizer pelo 
Ministério da Saúde 

 
Ministério da Cidadania - MC 

 O MC solicitou ao Ministério da Economia informações sobre a evolução do crédito 
extraordinário para a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. Informou 
que a minuta do Decreto foi encaminhada à SAG/CC e SAJ/SG no dia 23 de junho de 
2021. 

 O MC alertou para a urgência no encaminhamento de solução para a concessão do 
crédito extraordinário, pois sem essa não será possível garantir o pagamento do auxílio 
emergencial no mês de agosto/21. 

 
Ministério da Economia – ME 

 Acerca do pedido de informações feitos pela MC, o representante do ME informou que 
está em curso debate entre PGFN e SOF sobre como o referido crédito impactará o teto 
dos gastos. 

 
Subchefia de Analise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 O representante da SAG/CC informou que a situação levantada pelo ME - teto de gastos 
e auxílio emergencial – não se configurava, na visão da SAG, como impedimento para 
prorrogação do pagamento do auxílio emergencial.   

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, lembrou que nos próximos dias o Brasil atingirá a marca 
da 100 milhões de vacinados. Nesse sentido, solicitou que SECOM e Ministério da Saúde 
se articulem para divulgar essa realização. 

 Em seguida, encerrou a 204ª Reunião do Comitê de Crise, às 11h. 
 

 Encaminhamentos 
  

 MS e SECOM devem se articular com vistas à divulgação da marca de 100 milhões de 
vacinados.  
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205ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 02/07/2021 
Horário: 10h04m às 11h00m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, iniciou a 205ª Reunião Situacional do Comitê de Crise, 
informando que o Secretário-Executivo do Ministério da Educação, Victor Godoy Veiga, 
apresentará informações sobre os Avanços e Desafios na Educação Brasileira. 

 
Ministério da Educação (MEC) 

 Realizou a apresentação sobre os Avanços e Desafios na Educação Brasileira. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que o MS já enviou aos Estados mais de 135 milhões de doses.  

 Até o momento mais de 102 milhões de pessoas receberam ao menos uma dose do 
imunizante. 

 75 milhões receberam a 1ª dose e 27 milhões receberam as 2 doses. 

 Em fase de finalização da distribuição de 2.138.760 milhões de doses da Pfizer e 
2.999.280 milhões de doses da Fiocruz. 
  

Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

 Informou que a Agência suspendeu o prazo para aprovação do pedido de uso 
emergencial da vacina Covaxin por falta de documentos obrigatórios. A empresa Precisa 
já foi notificada e providenciará essa documentação. 

 
Subchefia de Analise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/CC) 

 Informou que o Presidente da República assinará na data de hoje a Prorrogação do 
pagamento do Auxílio Emergencial.  

 
Secretaria de Governo (SEGOV)  

 Informou que tiveram reuniões com as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e todos 
demonstraram situação mais otimista com relação à pandemia. 

 Foi falado entre outros assuntos sobre a testagem nas fronteiras de RS, SC e PR. 

 A SAM informou que os Caminhoneiros estão no grupo de prioritários e deverão, em 
breve, serem vacinados, o que acalmaria os ânimos nas fronteiras. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, encerrou a 205ª Reunião do Comitê de 
Crise, às 11h00m. 

 

 Encaminhamentos 
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 Não houve encaminhamentos na 205ª Reunião do Comitê de Crise.  
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206ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 05/07/2021 
Horário: 10h04m às 10h28m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 206ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise, informando que a Subchefe Adjunta de Infraestrutura 
da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, 
Priscilla Rosa Pimentel Sganzerla, apresentará informações sobre as Portarias de 
Fronteiras. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Realizou a apresentação sobre as Portarias de Fronteiras. 
 

Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que o MS alcançou recorde em distribuição de vacinas no intervalo de 5 dias, 
com 13,5 milhões de doses. 

 Recorde mensal (junho) de 38,2 milhões de doses distribuídas. 

 Informou a publicação da 28ª pauta de distribuição de vacinas, totalizando 142.569.334 
milhões de doses distribuídas, sendo: 
a) 53.138.980 milhões de doses da Sinocav/Butantan; 
b) 70.939.870 milhões de doses da AstraZeneca/Fiocruz; 
c) 13.954.504 milhões de doses da Pfizer/Commirnaty e; 
d) 4.535.980 milhões de doses da Janssen (Johnson & Johnson). 

 Já são 77.063.622 milhões de brasileiros com alcance à vacinas contra a Covid-19. 
  

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, encerrou a 206ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h28m. 

 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 206ª Reunião do Comitê de Crise.  
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207ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 07/07/2021 
Horário: 10h05m às 10h53m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, iniciou a 207ª Reunião Situacional do Comitê de Crise, 
informando que o Ministério da Infraestrutura fará apresentação da mini palestra na 
data de hoje. 
  

Ministério da Infraestrutura 

 O Secretário Nacional de Aviação Civil (SAC), Ronei Saggioro Glanzmann, realizou a 
apresentação sobre os Impactos do Covid-19 no Setor Aéreo. Em seguida, o Diretor-
Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, Juliano Noman, apresentou 
sobre os Desafios para a Retomada da Aviação Civil no Pós-Pandemia. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Não havendo mais informes das Pastas para a data de hoje, o Subchefe Executivo 
Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da 
República, Rafael Vitale, informou que os relatórios das Ação de Combate à Pandemia 
passarão a ser bimestrais, devendo as Pastas fazerem as devidas inserções dos dados. 

 Em seguida o Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Thiago Meirelles, informou que o Secretário-Executivo do 
Ministério da Saúde, deverá fazer sua apresentação a este Comitê na próxima semana. 

 Feitos esses informes, encerrou a 207ª Reunião do Comitê de Crise, às 10h53m. 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 207ª Reunião do Comitê de Crise.  
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208ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 09/07/2021 
Horário: 10h25m às 11h07m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, iniciou a 208ª Reunião Situacional do Comitê de Crise, 
informando que o Ministério da Saúde fará apresentação da mini palestra na data de 
hoje. 
  

Ministério da Saúde 

 O Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, apresentou sobre a 
Situação Epidemiológica da Covid-19. 

 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

 Informou que a Agência autorizou nova fábrica para produção de vacinas da Pfizer. A 
Anvisa aprovou as Boas Práticas de Fabricação (BPF) para uma nova planta fabril que 
poderá participar da produção da vacina da Pfizer/BioNTech (Comirnaty) entregue para 
o Brasil. A nova planta de produção autorizada é da empresa Hospira, Inc., localizada na 
cidade de McPherson, no estado de Kansas (USA). https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-autoriza-nova-fabrica-para-producao-de-
vacina-da-pfizer.  

 Autorizou os Estados a assinarem o Termo de Compromisso para importação da vacina 
Sputnik V. A partir desta quinta-feira (08/07/2021), os estados do Nordeste, 
representados pelos seus governadores e secretários de Saúde, assinam o Termo de 
Compromisso com a Anvisa para importação da Sputnik V. São eles: Bahia, Maranhão, 
Sergipe, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba. A vacina só poderá 
ser utilizada após avaliação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 
(INCQS). https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/estados-
assinam-termo-de-compromisso-para-importacao-da-vacina-sputnik-v.  

 A Anvisa também autorizou nesta quarta-feira (07.07.2021) o início da vacinação de 
voluntários do estudo clínico da vacina Butanvac. Neste momento, está autorizada a 
etapa A do estudo, que vai envolver 400 voluntários. Ao todo, as fases clínicas 1 e 2 têm 
previsão de seis mil voluntários com 18 anos ou mais. https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-autoriza-inicio-de-aplicacao-da-butanvac-em-
voluntarios.  

 Por fim, a Anvisa autorizou nesta terça-feira (06/07/2021) o estudo clínico de vacina da 
Sanofi Pasteur. Os ensaios clínicos são os estudos de um novo medicamento realizados 
em seres humanos. A fase clínica serve para validar a relação de eficácia e segurança do 
medicamento e para validar novas indicações terapêuticas.  
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-autoriza-
estudo-clinico-de-vacina-da-sanofi-pasteur.  
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Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República (SE/CC) 

 O Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República, Jônathas Assunção 
Salvador Nery de Castro, agradeceu o trabalho que a SAM vem realizando neste Comitê 
de Crise. Informou que queremos apresentar propostas das Pastas visando a retomada 
das atividades do país pós-pandemia. 

 Agradeceu também todas as Pastas e solicitou que mantenham o engajamento nas 
reuniões para que haja sempre a troca de informações qualificadas e que sejam 
internalizadas nos Ministérios.  
  

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 Não havendo mais informes das Pastas para a data de hoje, o Subchefe da Subchefia de 
Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, Thiago 
Meirelles, informou que na próxima quarta-feira, dando sequência ao ciclo de palestras, 
teremos o representante da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da 
Saúde (SESAI) que falará sobre a Saúde Indígena na Covid-19 e na sexta-feira será a vez 
do representante do Ministério do Turismo que falará sobre a Retomada do Setor de 
Turismo no Brasil.  

 Feitos esses informes, encerrou a 208ª Reunião do Comitê de Crise, às 11h07m. 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 208ª Reunião do Comitê de Crise.  
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209ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 12/07/2021 
Horário: 10h07m às 10h10m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 209ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise, informando que haverá uma troca nas apresentações desta semana, 
sendo que na quarta-feira (14/07/2021) será a apresentação do Ministério do Turismo 
e na sexta-feira (16/07/2021) será a vez do representante da Secretaria Especial de 
Saúde Indígena do Ministério da Saúde (SESAI).  

 Em seguida abriu a palavra para os representantes das Pastas presentes na Reunião. 

 Como não houve novos apontamentos pelas Pastas presentes, encerrou a 209ª Reunião 
do Comitê de Crise, às 10h10m. 

 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 209ª Reunião do Comitê de Crise.  
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210ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 14/07/2021 
Horário: 10h12m às 10h44m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, iniciou a 210ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise, e repassou a palavra ao representante do Ministério do 
Turismo para a apresentação da mini palestra sobre o tema: Retomada do Turismo no 
Brasil.  

 
Ministério do Turismo (MTur) 

 O Secretário –Executivo Adjunto do Ministério do Turismo, Marcos José Pereira, realizou 
a apresentação sobre a Retomada do Turismo no Brasil. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a publicação da 30ª Pauta de Distribuição de Vacinas, com: 
a) 4.006.000 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz. 

 20% desse total deverá ser destinado a bancários e funcionários dos Correios. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 A Subchefe Adjunta de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil da Presidência da República, Luciana Lauria Lopes, encerrou a 210ª Reunião 
Situacional do Comitê de Crise às 10h44m. 

 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 210ª Reunião do Comitê de Crise.  
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211ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 16/07/2021 
Horário: 10h00m às 11h00m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, iniciou a 211ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise, e repassou a palavra ao representante da Secretaria Especial de Saúde 
Indígena do Ministério da Saúde para a apresentação da mini palestra sobre o tema: 
Saúde Indígena.  

 
Ministério da Saúde (MS) 

 O Secretário Especial de Saúde Indígena, Robson Santos da Silva, realizou a 
apresentação sobre a Saúde Indígena. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Rafael Vitale, encerrou a 211ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise às 11h00m. 

 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 211ª Reunião do Comitê de Crise.  
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212ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 19/07/2021 
Horário: 10h06m às 10h17m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Moreira, iniciou a 212ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise, e repassou a palavra aos Ministérios para suas considerações. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que atingimos a marca de 154.710.822 doses distribuídas para as Unidades da 
Federação. 

 Informou também que o MS tem encomendado para 2020 e 2021, 600 milhões de doses 
de vacinas contra a Covid-19. 

 33.991.491 milhões de brasileiros já completaram o ciclo vacinal com a 2ª dose e dose 
única. 

 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

 Informou que a Anvisa autorizou mais 2 estudos clínicos. Um com terceira dose de 
vacina da AstraZeneca e outro com a Proxalutamida. A eficácia da dose de reforço da 
vacina e do medicamento para reduzir a infecção viral será testada nas pesquisas. 
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/estudo-clinico-com-
terceira-dose-de-vacina-da-astrazeneca-e-outro-com-a-proxalutamida-sao-
autorizados-pela-anvisa.  
  

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 Informou que estão finalizando o material para apresentarem a mini palestra sobre as 
expectativas e cenários para o agronegócio pós-pandemia para este Comitê de Crise. 

 
Secretaria de Governo (SEVOG) 

 Informou que continuam com as reuniões quinzenais com as Regiões do país. 

 A SAM propôs que a SEGOV faça uma apresentação para este Comitê de Crise sobre 
suas reuniões realizadas com todos os estados do país. O que foi prontamente aceito 
pelo representante da Pasta.  

  
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Moreira, informou que na próxima reunião (quarta-
feira) o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações fará apresentação a este Comitê 
de Crise com o tema: Desenvolvimento de novas vacinas – Cenário para 2022. 

 Na sexta-feira (23.07.2021), a apresentação se dará pela Controladoria-Geral da União 
– CGU, com o tema: Desafios para a prestação de contas dos recursos federais 
repassados para o combate à Pandemia. 
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 Informou também, que está agendada para o dia 26.07.2021, a apresentação, pelo 
BACEN, sobre os impactos da pandemia no setor financeiro e o panorama para o ano de 
2022. 

 Por fim, informou que a cada 10 apresentações, a SAM elaborará um caderno para 
divulgação. 

 Em seguida, encerrou a 212ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h17m. 
 
 
 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 212ª Reunião do Comitê de Crise.  
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213ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 21/07/2021 
Horário: 10h09m às 10h47m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Moreira, iniciou a 213ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise, e repassou a palavra ao Secretário de Pesquisa e Formação Científica 
do MCTI, Marcelo Morales para a sua apresentação. 

 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) 

 O Secretário de Pesquisa e Formação Científica do MCTI, Marcelo Morales, realizou a 
apresentação do MCTI: Ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no combate à 
Covid-19. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a publicação da 31ª Pauta de Distribuição de Vacinas, com 8.750.170 milhões 
de doses que serão distribuídas a todas as unidades da federação, sendo: 
a) 4.461.370 milhões de doses da AstraZeneca/Fiocruz; 
b) 1.036.760 milhão de doses da AstraZeneca via Covax Facility; 
c) 1.523.340 milhão de doses da Pfizer/Comirnaty; 
d) 1.728.700 milhão de doses da Sinovac/Butantan. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, agradeceu a apresentação do MCTI e informou que os 
pedidos de excepcionalidades para entrada de estrangeiros no Brasil, deverão ser 
apresentados, cumprindo um rol de exigências documentais que será repassado a todos 
os Ministérios e Órgãos/Entidades deste Comitê em breve. 

 Também colocou em deliberação a seguinte proposta: realização das futuras Reuniões 
Ordinárias do Comitê de Crise às quartas e sextas-feiras, ficando as segundas-feiras 
reservadas para Reuniões Extraordinárias, passando-se, assim, a ter duas Reuniões 
Ordinárias semanais a partir da próxima semana.  

 Colocado em votação, a deliberação foi APROVADA POR UNÂNIMIDADE pelos 
Ministérios e Órgãos/Entidades deste Comitê de Crise. 

 Em seguida, encerrou a 213ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h47m. 
 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 213ª Reunião do Comitê de Crise.  
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214ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 23/07/2021 
Horário: 10h06m às 10h34m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, iniciou a 214ª Reunião Situacional do Comitê de Crise, e 
repassou a palavra ao Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União, 
José Gustavo Lopes Roriz para a sua apresentação. 

 
Controladoria-Geral da União (CGU) 

 O Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União, José Gustavo Lopes 
Roriz, realizou a apresentação da CGU: “Prestação de Contas e fiscalização dos recursos 
federais repassados para o combate à Pandemia”. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, agradeceu a apresentação da CGU e informou que na 
próxima Reunião, a primeira do novo formato, ou seja, Reuniões Extraordinárias às 
segundas-feiras, teremos a apresentação da Mini palestra pelo Banco Central do Brasil 
– BACEN. 

 Em seguida, encerrou a 214ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h34m. 
 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 214ª Reunião do Comitê de Crise.  

Anexo 214ª Reunião Comite de Crise 23.07.2021 - Memoria (2749288)         SEI 00042.000340/2020-04 / pg. 785



CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

3ª Reunião Extraordinária Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 26/07/2021 
Horário: 10h07m às 10h55m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, iniciou a 3ª Reunião Extraordinária Situacional do 
Comitê de Crise, apresentando a todos o novo Subchefe Adjunto Executivo da SAM, 
Guilherme Bianco. 

 Em seguida, repassou a palavra ao Chefe da Assessoria Econômica ao Presidente do 
Banco Central, Arnildo da Silva Correa, para a sua apresentação. 

 
Banco Central do Brasil ( Bacen) 

 O Chefe da Assessoria Econômica ao Presidente do Banco Central, Arnildo da Silva 
Correa, realizou a apresentação do Bacen: “Impacto da Pandemia no SFN e Visão de 
Futuro”. 

 A SAM agradeceu a apresentação do Bacen e também agradeceu a presença do 
Secretário-Executivo, Leonardo Martins Nogueira pela presença na Reunião. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a publicação da Nota Técnica nº 6/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS com o 
assunto: Orientações referentes a intercambialidade das vacinas COVID-19. 

 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

 Informou que a Diretoria Colegiada da Agência, decidiu, por unanimidade, no último 
sábado (24.07.2021), encerrar o processo que tratava da autorização temporária de uso 
emergencial, em caráter experimental, da vacina Covaxin. A decisão foi tomada após a 
Anvisa ser comunicada pela empresa Indiana Bharat Biotech Limited International de 
que a empresa Precisa não possui mais autorização para representar a Bharat, 
fabricante da vacina Covaxin, no Brasil. https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-encerra-pedido-de-uso-emergencial-da-
covaxin.  

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, informou que na próxima Reunião, teremos a 
apresentação da Mini Palestra da SEAF/SEGOV. 

 Em seguida, encerrou a 3ª Reunião Extraordinária Situacional do Comitê de Crise às 
10h55m. 
 

 Encaminhamentos 
 Não houve encaminhamentos na 3ª Reunião Extraordinária do Comitê de Crise.  
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215ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 28/07/2021 
Horário: 10h07m às 10h44m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, iniciou a 215ª Reunião Situacional do Comitê de Crise, e 
repassou a palavra ao Secretário Especial de Assuntos Federativos – SEAF, da Secretaria 
de Governo da Presidência da República - SEGOV, Erick Moura de Medeiros, para a sua 
apresentação. 

 
Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV) 

 O Secretário Especial de Assuntos Federativos – SEAF, da Secretaria de Governo da 
Presidência da República - SEGOV, Erick Moura de Medeiros, realizou a apresentação da 
SEGOV. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a publicação da 32ª Pauta de distribuição de vacinas com 10.289.138 milhões 
de doses, sendo: 
a) 3.812.370 milhões de doses da AstraZeneca/Fiocruz; 
b) 1.036.760 milhões de doses da AstraZeneca/Covax Facility; 
c) 3.335.898 milhões de doses da Sinovac/Butantan e; 
d) 2.104.110 milhões de doses da Pfizer/Comirnaty. 

 A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 informou que a Campanha 
Nacional tem nesta Etapa 167.916.518 milhões de doses distribuídas, sendo: 
a) 59.140.574 milhões de doses da Sinovac/Butantan; 
b) 84.256.870 milhões de doses da AstraZeneca/Fiocruz (incluindo AstraZeneca/Covax 

Facility); 
c) 19.983.094 milhões de doses da Pfizer/Comirnaty e; 
d) 4.535.980 milhões de doses da Janssen (Johnson & Johnson). 

 Já são 92.767.187 milhões de brasileiros com alcance às vacinas Covid-19. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, agradeceu a apresentação da SEGOV e informou que na 
próxima Reunião (30.07.2021), a apresentação caberá à Secretaria de Atenção 
Especializada à Saúde do MS e na próxima quarta-feira (04.08.2021) será a vez do 
Ministério da Cidadania. 

 Informou também que o CONECTESUS já disponibilizou sua página em Português, Inglês 
e Espanhol, no que tange ao Certificado de Vacinação. 

 Em seguida, encerrou a 215ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h44m. 
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 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 215ª Reunião do Comitê de Crise.  
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216ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 30/07/2021 
Horário: 10h10m às 11h00m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, iniciou a 216ª Reunião Situacional 
do Comitê de Crise, informando que o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, 
assinará uma Medida Provisória prorrogando o art. 20 da Lei nº 14.124 de 10 de março 
de 2021 que dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e de 
insumos e à contratação de bens e serviços de logísticas, de tecnologia da informação e 
comunicação, de comunicação social e publicitária e de treinamentos destinados à 
vacinação contra a Covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-19. 

 Solicitou também, que todas as Pastas informem suas entregas no Governa até o final 
do mês de julho, visando o evento de 1000 dias de Governo, previsto para 27.09.2021.  

 Em seguida repassou a palavra ao Secretário de Atenção Especializada à Saúde – SAES 
do Ministério da Saúde, Dr. Sérgio Okane, para a sua apresentação: Covid e Pós-Covid. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 O Secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Dr. Sérgio Okane, 
realizou a apresentação da SAES, com o tema: Covid e Pós-Covid. 

 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

 Informou que a Anvisa recebeu a solicitação de autorização temporária de uso 
emergencial do medicamento Xeljanz® (citrato de tofacitinibe). O pedido foi 
apresentado pela empresa Pfizer Ltda., para que o medicamento já utilizado para o 
tratamento de artrite reumatoide, atrite psoriática e colite ulcerosa possa ser 
autorizado no país para o tratamento da Covid-19. https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-recebe-pedido-de-uso-emergencial-de-
medicamento-tofacitinibe. 

 Informou o status de cumprimento dos Termos de Compromisso para importação da 
Sputnik V pelos estados. Dos 16 estados que firmaram o TC apenas os estados do Piauí, 
Bahia, Sergipe e Pernambuco providenciaram a assinatura dos termos. Os estados do 
Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas ainda não assinaram os termos. O 
estado do Ceará solicitou ajuste para a assinatura e em relação aos demais estados, a 
Anvisa não recebeu proposta referente ao cumprimento das condicionantes para 
elaboração dos respectivos Termos de Compromisso. https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/noticias-anvisa/2021/status-de-cumprimento-dos-termos-de-
compromisso-para-importacao-da-sputnik-v-confira-a-atualizacao. 

 A Anvisa também autorizou um novo local de fabricação para a vacina Comirnaty, da 
empresa Pfizer. A nova planta fabril é a Hospira Inc., localizada em McPherson, no estado 
norte-americano de Kansas, e está autorizada como local alternativo de envase, 
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embalagem e testes de controle e qualidade. https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-autoriza-novo-local-de-fabricacao-para-
vacina-da-pfizer.  

 Por fim, informou que a Agência alertou sobre casos raros de síndrome de Guillain-Barré 
pós-vacinação. Os eventos adversos foram relacionados às vacinas AstraZeneca, Janssen 
e CoronaVac. A Anvisa mantém a recomendação pela continuidade da vacinação, uma 
vez que os benefícios das vacinas superam os riscos. Os fabricantes deverão incluir 
alerta na bula. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/alerta-
sobre-casos-raros-de-sindrome-de-guillain-barre-pos-
vacinacao/comunicado_ggmon_008_2021-1.pdf.  

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, agradeceu a apresentação da 
SAES/MS e informou que na próxima Reunião (04.08.2021), a apresentação caberá ao 
Secretário-Executivo do Ministério da Cidadania, Luiz Antônio Galvão. 

 Em seguida, encerrou a 216ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 11h00m. 
 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 216ª Reunião do Comitê de Crise.  
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217ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 04/08/2021 
Horário: 10h00m às 10h35m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, iniciou a 217ª Reunião Situacional do Comitê de Crise, 
e, em seguida, repassou a palavra ao Secretário-Executivo do Ministério da Cidadania, 
Luiz Galvão, para a sua apresentação: “Transformação da Política de Assistência Social: 
do Auxílio Emergencial para o Novo Programa de Transferência de Renda”. 

 
Ministério da Cidadania (MC) 

 O Secretário-Executivo do Ministério da Cidadania, Luiz Galvão, realizou a apresentação 
com o tema: “Transformação da Política de Assistência Social: do Auxílio Emergencial 
para o Novo Programa de Transferência de Renda”. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou a publicação da 34ª Pauta de Distribuição de Vacinas, sendo: 
a) 1.199.800 milhão de doses da Sinovac/Butantan e; 
b) 2.106.660 milhões de doses da Pfizer/Comirnaty. 

 A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 informa que a Campanha 
Nacional tem nesta Etapa 184.419.650 milhões de doses distribuídas, sendo: 
a) 69.506.520 milhões de doses da Sinovac/Butantan; 
b) 86.654.320 milhões de doses da AstraZeneca/Fiocruz (incluindo AstraZeneca/Covax 

Facility); 
c) 23.626.344 milhões de doses da Pfizer/Comirnaty e; 
d) 4.701.550 milhões de doses da Janssen (Johnson & Johnson). 

 Já são 101.044.027 milhões de brasileiros com alcance às vacinas contra a Covid-19. 
 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

 Informou que a Anvisa recebeu a na última sexta-feira (30.07.2021), uma solicitação do 
Instituto Butantan para ampliar a faixa etária de indicação da Vacina CoronaVac. A 
empresa quer incluir o público de crianças e adolescentes na faixa de 3 a 17 anos de 
idade na bula da vacina. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-
anvisa/2021/anvisa-recebe-pedido-de-autorizacao-da-coronavac-para-menores.  

 Informou que a Anvisa recebeu o pedido para realização de estudos de fase 1 e 2 da 
vacina SpiNTec. Trata-se de uma vacina desenvolvida pela equipe dp CTVacinas, uma 
parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Fiocruz Minas. A 
solicitação para autorização do estudo clínico também foi enviada à Agência na sexta-
feira (30.07.2021). https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-
anvisa/2021/anvisa-recebe-pedido-para-autorizacao-de-estudo-da-vacina-da-ufmg.  

 Por fim, informou que a Agência autorizou, na segunda-feira (02.08.2021), a realização 
do estudo clínico para avaliar a segurança e a eficácia do medicamento leronlimabe para 
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o tratamento de pacientes moderadamente enfermos com pneumonia causada pela 
Covid-19. O leronlimabe é um anticorpo monoclonal que atua como um inibidor 
competitivo, bloqueando a infecção das células. https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/noticias-anvisa/2021/estudo-clinico-com-o-anticorpo-monoclonal-
leronlimabe-e-autorizado-pela-anvisa.  

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, agradeceu a apresentação do Secretário-Executivo do 
Ministério da Cidadania. 

 Em seguida, encerrou a 217ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h35m. 
 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 217ª Reunião do Comitê de Crise.  
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218ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 06/08/2021 
Horário: 10h06m às 10h55m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, iniciou a 218ª Reunião Situacional 
do Comitê de Crise, e, em seguida, repassou a palavra ao Secretário Especial Adjunto da 
Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da 
Economia, João Luís Rossi, para a sua apresentação: “O Comércio Exterior Brasileiro: 
Medidas Emergenciais para o Combate à Pandemia”. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 O Secretário Especial Adjunto da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos 
Internacionais do Ministério da Economia, João Luís Rossi, realizou sua apresentação: 
“O Comércio Exterior Brasileiro: Medidas Emergenciais para o Combate à Pandemia”. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, agradeceu a apresentação do 
Secretário Especial Adjunto da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos 
Internacionais do Ministério da Economia pela sua apresentação. 

 Informou que os pedidos de excepcionalização para entrada no país (Portaria de 
Fronteiras) devem ser enviados pelos ministérios, em especial o Ministérios da Defesa 
e das Relações Exteriores, com antecedência suficiente para que as análises sejam 
realizadas. 

 Em seguida, encerrou a 218ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h55m. 
 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 218ª Reunião do Comitê de Crise.  
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219ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 11/08/2021 
Horário: 10h05m às 11h05m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, iniciou a 219ª Reunião Situacional 
do Comitê de Crise, e, em seguida, repassou a palavra ao Secretário de Assuntos de 
Soberania Nacional e Cidadania do Ministério das Relações Exteriores, Embaixador 
Paulino Franco de Carvalho Neto, para a sua apresentação: “A política externa na ordem 
mundial pós-pandemia: prioridades e ações de diplomacia brasileira”. 

 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 O Secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Ministério das Relações 
Exteriores, Embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, realizou a apresentação: “A 
política externa na ordem mundial pós-pandemia: prioridades e ações de diplomacia 
brasileira”. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 Informou que já foram distribuídas 184.832.744 milhões de doses, sendo aplicadas 
108.527.620 milhões de doses nos braços dos brasileiros. 

 Informou também que a média móvel de casos de infecção pela Covid-19 no Brasil tem 
diminuído há 6 semanas. 

 Informou as publicações das Pautas 35ª, 36ª e 37ª de distribuição de vacinas, sendo: 
a) 3.274.500 (D2) – AstraZeneca/Fiocruz; 
b) 1.974.900 (D1 + D2) – AstraZeneca/Covax Facility; 
c) 1.547.600 (D1 + D2) – Sinovac/Butantan; 
d) 6.463.080 (D1 + D2) 2– Pfizer/Comirnaty; 
e) 1.048.320 (D1) – Pfizer/BioNTech e; 
f) 83.500 (Dose Única) – Janssen (Johnson & Johnson). 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, agradeceu a apresentação do 
Secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Ministério das Relações 
Exteriores, Embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto pela sua apresentação. 

 Em seguida, encerrou a 219ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 11h05m. 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 219ª Reunião do Comitê de Crise.  
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220ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 13/08/2021 
Horário: 10h06m às 10h56m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, iniciou a 220ª Reunião Situacional 
do Comitê de Crise, e, em seguida, repassou a palavra ao Diretor do Departamento de 
Inteligência da ABIN, Hugo Lazar, para sua apresentação com o tema: “O Contexto Sul-
Americano no Pós-Pandemia”. 

 
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 O Diretor do Departamento de Inteligência da ABIN, Hugo Lazar, realizou sua 
apresentação com o tema: “O Contexto Sul-Americano no Pós-Pandemia”. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, agradeceu a apresentação do 
Diretor do Departamento de Inteligência da ABIN, Hugo Lazar, pela sua apresentação. 

 Em seguida, encerrou a 220ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h56m. 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 220ª Reunião do Comitê de Crise.  
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221ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 18/08/2021 
Horário: 10h06m às 10h50m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, iniciou a 221ª Reunião Situacional 
do Comitê de Crise, e, em seguida, repassou a palavra ao Subsecretário da Secretaria de 
Desenvolvimento da Indústria, Comércio, serviços e Inovação / Ministério da Economia, 
Fábio Silva, para sua apresentação com o tema: Como o Pronampe pode minimizar os 
impactos da crise nos pequenos negócios?”. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 Subsecretário da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, serviços e 
Inovação / Ministério da Economia, Fábio Silva, realizou sua apresentação com o tema: 
“Como o Pronampe pode minimizar os impactos da crise nos pequenos negócios?” 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, agradeceu a apresentação do 
Ministério da Economia. 

 Em seguida, encerrou a 2201 Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h50m. 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 221ª Reunião do Comitê de Crise.  
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222ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 20/08/2021 
Horário: 10h00m às 11h00m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Moreira, iniciou a 222ª Reunião Situacional do 

Comitê de Crise, e, em seguida, repassou a palavra à Chefe de Gabinete da Secretária-
Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional, Gláucia Maia De 
Oliveira, para sua apresentação com o tema: “Mobilidade Urbana Pós-Pandemia: 
Prognósticos e Desafios”. 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 A Chefe de Gabinete da Secretária-Executiva do Ministério do Desenvolvimento 
Regional, Gláucia Maia De Oliveira, realizou sua apresentação com o tema: 
“Mobilidade Urbana Pós-Pandemia: Prognósticos e Desafios”. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Moreira, agradeceu a apresentação do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, e em seguida, encerrou a 222ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise às 11h00m. 

 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 222ª Reunião do Comitê de Crise.  
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223ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 25/08/2021 
Horário: 10h05m às 10h43m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, iniciou a 223ª Reunião Situacional 
do Comitê de Crise, e, em seguida, repassou a palavra à Secretária-Executiva Adjunta do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Viviane Petinelli, para sua 
apresentação com o tema: “Enfrentamento aos Impactos da Pandemia nos Direitos 
Humanos”. 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 A Secretária-Executiva Adjunta do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, 
Viviane Petinelli, para sua apresentação com o tema: “Enfrentamento aos Impactos da 
Pandemia nos Direitos Humanos”. 

 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

 Informou que a Anvisa autorizou a ampliação do prazo de validade da vacina Covishield 
pela empresa Serum Institute of India Pvt Ltd (SII) e importada pela Fiocruz que passa a 
ter o prazo de validade de 9 meses, quando armazenada sob refrigeração (entre 2ºC e 
8ºC). https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-autoriza-
ampliacao-do-prazo-de-validade-da-vacina-covishield.  

 A Agência também solicitou informações à Janssen e à Fiocruz sobre doses de reforço. 
O objetivo da Anvisa é antecipar informações que permitam avaliar o cenário em torno 
da necessidade ou não de doses adicionais das vacinas contra a Covid-19 em uso no 
Brasil. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-solicita-
informacoes-a-janssen-sobre-doses-de-reforco.  

 A Diretoria Colegiada da Anvisa aprovou na última sexta-feira, 20/08/2021, em Reunião 
Ordinária Pública, mudanças no processo de submissão dos dossiês de desenvolvimento 
clínico de vacinas para prevenção da Covid-19 pelas universidades públicas brasileiras 
ou instituições com financiamento público. A proposta cria um procedimento especial 
para que as universidades apresentem o Dossiê de Submissão Contínua de 
Desenvolvimento Clínico, um documento com informações suficientes para permitir a 
análise preliminar das informações referentes ao projeto de desenvolvimento das 
vacinas. Com esses dados, será possível agilizar um posterior pedido de autorização de 
ensaio clínico da vacina. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-
anvisa/2021/mudancas-no-processo-de-submissao-das-vacinas-contra-a-covid-19-
desenvolvidas-por-universidades-publicas-brasileiras.  
 

Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, agradeceu a apresentação da 
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Secretária-Executiva Adjunta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, Viviane Petinelli pela sua apresentação. 

 Informou que estamos próximos dos 1000 dias de governo e que o Presidente da 
República deverá participar de pelo menos 1 visita em cada Região do País. 

 Informou, por fim, que sexta-feira (27.08.2021) não haverá reunião deste Comitê. A 
competente reunião foi transferida para segunda-feira (30.08.2021). 

 Em seguida, encerrou a 223ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h43m. 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 223ª Reunião do Comitê de Crise.  
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224ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 30/08/2021 
Horário: 10h00m às 10h40m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, iniciou a 224ª Reunião Situacional 

do Comitê de Crise, e, em seguida, repassou ao Secretário-Executivo do Ministério 
do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, para sua apresentação com o tema: 
“Estatísticas Mensais do Emprego Formal – Novo CAGED”. 

 
Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) 

 O Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, 
apresentou a mini palestra sobre o tema: “Estatísticas Mensais do Emprego Formal – 
Novo CAGED”. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, agradeceu a apresentação do 

Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Previdência pela sua 
apresentação. 

 Em seguida, encerrou a 224ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h40m. 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 224ª Reunião do Comitê de Crise.  
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225ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 01/09/2021 
Horário: 10h20m às 11h00m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, iniciou a 225ª Reunião Situacional do Comitê de Crise, 

e, em seguida, repassou a palavra ao Secretário Especial do Tesouro e Orçamento 
do Ministério da Economia, Bruno Funchal, para sua apresentação com o tema: 
“Cenário Econômico e Fiscal”. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 O Secretário Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno 
Funchal, apresentou a mini palestra sobre o tema: “Cenário Econômico e Fiscal”. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 

da República, Thiago Meirelles, agradeceu a apresentação do Secretário Especial do 
Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal pela sua 
apresentação. 

 Em seguida, encerrou a 225ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 11h00m. 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 225ª Reunião do Comitê de Crise.  
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226ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 03/09/2021 
Horário: 10h05m às 10h46m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, iniciou a 226ª Reunião Situacional 

do Comitê de Crise, e, em seguida, repassou a palavra ao Secretário de Gestão do 
Ministério da Economia, Cristiano Heckert, para sua apresentação com o tema: 
“Nova Forma de Trabalho na Administração Pública Federal - APF”. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 O Secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert, realizou sua 
apresentação com o tema: “Nova Forma de Trabalho na Administração Pública Federal 
- APF”. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe Executivo Adjunto da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa 
Civil da Presidência da República, Guilherme Bianco, agradeceu a apresentação do 

Secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert pela sua 
apresentação. 

 Informou que dia 15.09.2021 serão enviadas, de Guarulhos/SP, as últimas primeiras 
doses de vacinas para todo o país, completando, assim, o ciclo vacinal da 1ª dose. 

 Em seguida, encerrou a 226ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h46m. 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 226ª Reunião do Comitê de Crise.  
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227ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 08/09/2021 
Horário: 10h06m às 11h04m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Moreira, iniciou a 227ª Reunião Situacional do 

Comitê de Crise, e, em seguida, repassou a palavra a Secretária Extraordinária de 
enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Melo, para 
sua apresentação com o tema: “Enfrentamento da pandemia da Covid-19: Lições 
aprendidas e cenário para 2022”. 

 
Ministério da Saúde (MS) 

 A Secretária Extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, 
Rosana Leite de Melo, para sua apresentação com o tema: “Enfrentamento da 
pandemia da Covid-19: Lições aprendidas e cenário para 2022”. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 

Presidência da República, Marcelo Moreira, agradeceu a apresentação da Secretária 
Extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite 
de Melo, pela sua apresentação. 

 Em seguida, encerrou a 227ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 11h04m. 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 227ª Reunião do Comitê de Crise.  
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CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

228ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 10/09/2021 
Horário: 10h00m às 11h00m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Moreira, iniciou a 228ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise, e, em seguida, repassou a palavra ao Secretário de Governo Digital 
do Ministério da Economia, Luis Felipe Salin Monteiro, para sua apresentação com 
o tema: “Recursos digitais para superação dos efeitos da Covid-19”. 

 
Ministério da Economia (ME) 

 O Secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Salin 
Monteiro, para sua apresentação com o tema: “Recursos digitais para superação dos 

efeitos da Covid-19”. 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Moreira, agradeceu a apresentação do Secretário de 
Governo Digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Salin Monteiro, pela sua 
apresentação. 

 Em seguida, encerrou a 228ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 11h00m. 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 A partir de agora, as reuniões ordinárias ocorrerão apenas às sextas-feiras; 
 A próxima reunião (17.09.2021) contará com a apresentação do MAPA; 
 No dia 24.09.2021 será realizada a última palestra do atual ciclo, com a apresentação da 

OCDE e SEREX com o tema: “Visão da OCDE para o pós-pandemia”; 
 Após 24.09.2021 o Comitê de Crise não contará mais com reuniões ordinárias. Sempre 

que necessário, os membros do Comitê serão convocados para as reuniões 
extraordinárias. 
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CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

229ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 17/09/2021 
Horário: 10h08m às 10h46m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Moreira, iniciou a 229ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise, e, em seguida, repassou a palavra ao Secretário de Política Agrícola 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Guilherme Bastos, para 
sua apresentação com o tema: “Ações prioritárias do MAPA durante a Pandemia”. 

 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 O Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento Guilherme Bastos, apresentou sua palestra com o tema: “Ações 
prioritárias do MAPA durante a Pandemia”. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Assessor Especial da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Marcelo Moreira, agradeceu a apresentação do Secretário de 
Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Guilherme Bastos, pela sua apresentação. 

 Informou a todos os presentes que a próxima reunião deste Comitê ocorrerá dia 
24.09.2021 com a apresentação da SEREX/CC e OCDE e que a partir desta reunião, 
conforme deliberado pelo Comitê de Crise dia 10.09.2021, somente serão convocadas 
reuniões extraordinárias. 

 Em seguida, encerrou a 229ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 10h46m. 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 229ª Reunião do Comitê de Crise. 
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CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

230ª Reunião Situacional do 
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 

 
Data: 24/09/2021 
Horário: 10h00m às 11h00m 
Local: Palácio do Planalto, Sala 97  
Participantes: Conforme lista de presença 
Pauta: Supervisão e monitoramento das ações de enfrentamento à Covid-19 
 

Memória 
 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, iniciou a 230ª Reunião Situacional do Comitê de Crise, 
e, em seguida, repassou a palavra ao Diretor de Relações Globais da OCDE, Sr. Andreas 
Schaal, para sua apresentação com o tema: “O Mundo Pós-Pandêmico: O Papel da 
OCDE”. 

 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

 O Diretor de Relações Globais da OCDE, Sr. Andreas Schaal, realizou sua apresentação 
com o tema: “O Mundo Pós-Pandêmico: O Papel da OCDE”. 

 
Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM/CC) 

 O Subchefe da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência 
da República, Thiago Meirelles, agradeceu a apresentação do Diretor de Relações Globais 
da OCDE, Sr. Andreas Schaal, pela sua apresentação. 

 Em seguida, encerrou a 230ª Reunião Situacional do Comitê de Crise às 11h00m. 
 
 

 Encaminhamentos 
  

 Não houve encaminhamentos na 230ª Reunião do Comitê de Crise. 
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