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Prezados(as),

Bem-vindos(as) à nossa
Newsletter deste mês!

Nós, da Helder Nascimento Advogados, 
destacamos algumas notícias, de relevância 
no mundo jurídico, relativas às seguintes 
áreas: Geral, Educação, Saúde e Capacitação.

Bom proveito!
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A Portaria n.º 657, publicada em 02 de outubro de 2021, tra-
ta sobre as medidas excepcionais e temporárias para entrada 
no País de viajantes de procedência internacional, brasileiro 
ou estrangeiro.

Para o transporte aéreo, a referida norma, em seu artigo 3, 
estabelece que o viajante de procedência internacional, brasi-
leiro ou estrangeiro (exceto os estrangeiros oriundos dos paí-
ses listados no § 2º do Art. 4º da portaria), deverá apresentar 
à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, 
documento comprobatório de realização de teste para ras-
treio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), 
com resultado negativo ou não detectável, do tipo laborato-
rial RT-PCR, realizado em até setenta e duas horas anteriores 
ao momento do embarque.

Temporariamente, estão proibidos voos internacionais com 
destino à República Federativa do Brasil que tenham origem 
ou passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte, pela República da África do Sul e pela República 
da Índia.

Para o transporte terrestre, está vedada a entrada no País 
de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, por rodovias ou 
quaisquer outros meios terrestres. 

No transporte aquaviário, está autorizado, a partir de 1º 
de novembro de 2021, o transporte de passageiros, brasilei-
ros ou estrangeiros, exclusivamente nas águas jurisdicionais 
brasileiras.

g e r a l

Medidas excepcionais
e temporárias para 
entrada no Brasil.

Para maiores
informações:

Clique aqui
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-657-21-ccv.htm


Normas transitórias aplicáveis 
às parcerias firmadas com 
o poder público.

A Lei n.º 14.215, de 7 de outubro de 2021, 
instituiu normas de caráter transitório 
aplicáveis às parcerias celebradas pela ad-
ministração pública durante a vigência de 
medidas restritivas relacionadas ao com-
bate à pandemia de covid-19.

A lei estabelece que a vigência das par-
cerias não será afetada quando houver ne-
cessidade de suspensão parcial ou integral 
das ações para execução da parceria. Nes-
ses casos, será assegurado o repasse míni-
mo de 70% (setenta por cento) dos recursos 
vinculados à parceria, devendo ser revisto 
pelas partes o Plano de Trabalho no prazo 
de até 180 (cento e oitenta) dias. As altera-
ções na parceria deverão ser formalizadas 
através de Aditivo a ser assinado entre o 
ente público e a Organização da Sociedade 
Civil. 

g e r a l

Para mais informações,
clique aqui.

A lei permite a celebração de parcerias 
emergenciais temporárias cujo objeto se 
relacione ao combate dos efeitos diretos e 
indiretos da pandemia ou à adoção de me-
didas correlatas, observadas as regras dis-
postas no seu artigo 6. 

Sobre os convênios SUS, o artigo 9 mante-
ve a suspensão da obrigatoriedade da ma-
nutenção das metas quantitativas e qualita-
tivas contratualizadas pelos prestadores de 
serviço de saúde, de qualquer natureza, e 
assegurou os repasses dos valores financei-
ros contratualizados em sua integralidade 
até 31 de março de 2021.
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14215.htm


A Lei n.º 14.216, de 7 de outubro de 2021, estabelece medidas excepcionais em 
razão da pandemia, suspendendo o cumprimento de medida judicial, extrajudicial 
ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em 
imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em 
ação de despejo. 

O objetivo da norma é estimular a celebração de acordos nas relações locatícias.
A suspensão será aplicada nas situações a seguir:

Suspensão das medidas de desocupação, 
remoção forçada ou despejo.

g e r a l

1 Execução de decisão liminar e de sentença em ações de 
natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente 
de cumprimento;

2 Despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;

3

5

Desocupação ou remoção promovida pelo poder público;

Despejo administrativo em locação e arrendamento 
em assentamentos;

4

6

Medida extrajudicial;

Autotutela da posse.

A norma ainda permite que as tentativas de acordo para desconto, suspensão ou 
adiamento de pagamento de aluguel, ou que estabeleçam condições para garantir 
o reequilíbrio contratual dos contratos de locação de imóveis, sejam realizadas por 
meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.
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Educação

E d u c a ç ã o
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A Lei n.º 17.398, de 16 de setembro de 2021, estabeleceu, em seu artigo 1, que as 
instituições de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, localizadas 
no estado de Pernambuco, públicas e privadas, ficam obrigadas a, no ato da ma-
trícula, disponibilizar à mãe, à responsável legal da criança ou adolescente, ou à 
própria matriculanda, em caso de esta ser maior de idade, ficha com questionário 
acerca de episódios de violência doméstica.

Em caso de haver resposta positiva acerca da ocorrência de violência doméstica, 
o funcionário responsável deverá arquivar a documentação em local de acesso res-
trito, observado o sigilo e a confidencialidade dos dados, e, caso autorizado pela 
declarante, dar ciência do fato aos órgãos de segurança pública.

Os artigos 3 e 4 fixam penalidades em caso de descumprimento da norma, que 
podem ser advertência e multa, assim como a responsabilização administrativa 
dos dirigentes da instituição.

Lei do estado de Pernambuco sobre 
o combate à violência doméstica.

e d u c a ç ã o

Para mais informações, clique aqui.
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https://legis.alepe.pe.gov.br/lista.aspx?tiponorma=1


Saúde

S a ú d e
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A Portaria n.º 2.770, de 18 de outubro de 2021, emitida pelo 
Ministério da Saúde, suspende, até 31 de dezembro de 2021, 
a meta física de produção mensal, estabelecida pelo gestor 
e financiada por meio do limite financeiro de Média e Alta 
Complexidade (MAC).

Destaca a norma, em seu parágrafo único, que a suspensão, 
em caráter excepcional e temporário, decorre da aplicação 
da Lei 14.189, de 28 de julho de 2021, que alterou a Lei n.º 
13.992, de 22 de abril de 2020, tendo prorrogado a suspensão 
da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e 
qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de 
saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Suspensão da meta física de produção 
mensal referente aos serviços de Média 
e Alta Complexidade (MAC).

s a ú d e

Para maiores
informações:

Clique aqui
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-2.770-de-18-de-outubro-de-2021-353041464


Em 28 de julho de 2021, foi publicada a Lei n.º 14.189, a qual 
prorrogou a suspensão da obrigatoriedade da manutenção 
das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos 
prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âm-
bito do Sistema Único de Saúde (SUS).

As leis publicadas até o momento sobre o assunto são: Lei 
n.º 13.992, de 2020, 14.061, de 2020, 14.123, de 2021, e 14.189, 
de 2021.

Assim sendo, desde 1º.03.2020 até 31.12.2021, restam garan-
tidos, aos prestadores de serviços SUS, os repasses dos va-
lores financeiros contratualizados, na sua integralidade, e a 
manutenção do pagamento da produção do Fundo de Ações 
Estratégicas e Compensação (Faec), com base na média dos 
últimos 12 (doze) meses.

Suspensão da obrigatoriedade 
das metas SUS. 

s a ú d e

Para maiores
informações:

Clique aqui
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14189.htm


Capacitação

C a p a c i t a ç ã o
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O documentário “Por um Brasil Melhor” aborda conceitos e melho-
res práticas sobre a cultura de doação no Brasil com o objetivo de 
impulsionar mudanças necessárias em processos e atitudes das orga-
nizações. 

Produzido pela Escola Aberta do Terceiro Setor, com apoio do Star-
ling Collective, estando disponível no YouTube e na plataforma da 
Escola Aberta do Terceiro Setor, o conteúdo conta com a participação 
de diversos especialistas e representantes de Organizações da Socie-
dade Civil, pesquisas sobre a doação no Brasil, histórias, experiências 
práticas de filantropos, organizações e campanhas.

Documentário “Por um Brasil
Melhor”, a cultura da doação.

c a p a c i t a ç ã o

Para mais informações, clique aqui.
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https://www.youtube.com/c/EscolaAbertadoTerceiroSetor


O Ministério da Educação disponibilizou a Plataforma Aprenda Mais 
com cursos on-line e gratuitos nas seguintes áreas: ambiente e saúde, 
ciências exatas, ciências humanas, desenvolvimento educacional e 
social, gestão e negócios, idiomas, línguas e literatura, informação 
e comunicação, produção alimentícia, produção cultural e design, 
recursos naturais, segurança, turismo, hospitalidade e lazer. 

Para participar, é preciso realizar o cadastro na Plataforma e realizar 
a inscrição no curso desejado, e para obter a certificação ao final do 
curso, será necessário atingir o aproveitamento mínimo necessário 
para aprovação.

Plataforma Aprenda Mais.
c a p a c i t a ç ã o

Acesso à Plataforma.
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 https://aprendamais.mec.gov.br


Mantenham contato conosco. É sempre 
um prazer atendê-los e construir soluções 
customizadas para o seu negócio ou 
atividade, que, de forma mais segura e 
eficiente, atendam às suas necessidades.

Visite também nossas presenças nas mídias sociais, 
bem como nosso site, em que poderão obter mais 
informações e atualizações:

https://www.instagram.com/hnadv/
https://www.facebook.com/hnadv
https://www.hnadv.com.br/
https://www.linkedin.com/company/heldernascimentoadvogados/

