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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: Cível, Consumidor, 
Educacional, Saúde, Trabalhista, Terceiro Setor Regulatório e Tributário.

Bom proveito!
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A Lei n.º 14.019 alterou a Lei n.º 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020, dispondo sobre a 
obrigatoriedade do uso de máscaras de pro-
teção individual para circulação em espaços 
públicos e privados acessíveis ao público, 
em vias públicas e em transportes públicos. 
Assim como tratou sobre a adoção de medi-
das de assepsia de locais de acesso públi-
co, inclusive transportes públicos, e sobre a 
disponibilização de produtos saneantes aos 
usuários durante a vigência das medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decor-
rente da pandemia da COVID-19.

Em seu artigo 3, estabeleceu, expressamente, 
quanto ao uso obrigatório de máscaras de 
proteção individual; acrescentando ainda, no 
artigo 3-A, que é obrigatório manter boca e 
nariz cobertos por máscara de proteção in-
dividual, conforme a legislação sanitária e na 
forma de regulamentação estabelecida pelo 
Poder Executivo Federal, para circulação em 
espaços públicos e privados acessíveis ao 
público, em vias públicas e em transportes 
públicos coletivos, bem como em: veículos 
de transporte remunerado privado individual 
de passageiros por aplicativo ou por meio de 
táxis; em ônibus, aeronaves ou embarcações 
de uso coletivo fretados.

Obrigatoriedade de uso de máscara em transportes 

coletivos – Lei n.° 14.019, de 2 de julho de 2020.

A MP 975, de 1º de junho de 2020, ins-
tituiu o Programa Emergencial de Acesso a 
Crédito com o objetivo de facilitar o acesso a 
crédito por meio da disponibilização de ga-
rantias e de preservar empresas de pequeno 
e de médio porte diante dos impactos eco-
nômicos decorrentes da pandemia de Coro-
navírus (COVID-19).

MP 975, de 1° de junho de 2020.

Referido Programa é destinado a empre-
sas que tenham sede ou estabelecimento no 
País e tenham auferido, no ano-calendário de 
2019, receita bruta superior a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais) e inferior ou 
igual a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões 
de reais).
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E D U -
C A Ç Ã OMEC lança protocolo para retorno às aulas 

em instituições federais.

O Ministério da Educação (MEC) lan-
çou cartilha informativa com o Protocolo de 
Biossegurança para retorno das atividades 
nas Instituições Federais de Ensino. Em que 
pese o referido protocolo tenha sido ideali-
zado para as instituições federais, o docu-
mento pode ser utilizado como norteador 
para os demais estabelecimentos de ensino, 
inclusive aqueles de educação básica. Re-
comenda-se que seja constituída comissão 
local para definição e adoção de protocolos 
próprios, que considerem a recomendação 
dos Conselhos Estadual e Municipal, com 
análise dos dados epidemiológicos da doen-
ça e de orientações das autoridades sanitá-
rias competentes.

Na cartilha, constam medidas de prote-
ção e prevenção à COVID-19, divididas entre 
coletivas e individuais. Dentre as coletivas 
estão: organizar equipes para trabalhar de 
forma escalonada, com medida de distan-
ciamento social; manter, sempre que possí-
vel, portas e janelas abertas para ventilação 
do ambiente; garantir adequada comunica-
ção visual de proteção e prevenção de risco 
à COVID-19; organizar a rotina de limpeza do 
ambiente de trabalho e dos equipamentos de 
uso individual; considerar o trabalho remoto 
aos servidores e aos colaboradores do grupo 
de risco; priorizar o uso de tecnologias para 
a realização de reuniões e de eventos a dis-
tância. Se necessário o encontro presencial, 
optar por ambientes bem ventilados.

As individuais consistem em: utilizar 
máscaras; seguir as regras de etiqueta res-
piratória para proteção, em casos de tosse 
e espirros; lavar as mãos com água e sabão 
ou higienizar com álcool em gel 70%; evitar 
cumprimentar com apertos de mãos, beijos 
ou abraços; respeitar o distanciamento de 
pelo menos 1,5 m; manter o cabelo preso e 
evitar usar acessórios pessoais, como brin-
cos, anéis e relógios; não compartilhar obje-
tos de uso pessoal, como copos e talheres, 
materiais de escritórios, livros e afins.
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Com a iminência da volta às atividades 
escolares presenciais, a Associação Na-
cional das Escolas Católicas (ANEC) elabo-
rou um documento cujo principal objetivo 
é orientar a construção de um protocolo de 
retorno às atividades presenciais, o qual 
estabelece medidas de enfrentamento e de 
proteção para evitar a propagação do vírus 
(COVID-19).

Dentre os procedimentos estabelecidos, 
destaca-se o retorno gradual às atividades 
presenciais, recomendando-se o percentual 
de 25% – 50% – 75% e 100%. Durante o perío-
do em que se propõe a utilização do ensino 
híbrido, ou seja, a realização de atividades a 
distância e presenciais.

Frisa-se que o documento prevê protoco-
los de acesso à instituição, que inclui o uso 
obrigatório de máscaras; distância mínima 
de 2 m e a instalação de postos de triagem, 
onde será possível a coleta de informações 
pertinentes, a checagem de temperatura 
corporal e a higienização.

Em 07 de julho de 2020, a Fundação Ma-
ria Cecília Souto Vidigal, que atua com foco 
na primeira infância, lançou o documento 
“Como voltar às atividades na Educação In-
fantil? ”, que trouxe diversas recomendações 
para auxiliar os gestores municipais.

Esse documento aborda o planejamento da 
volta às aulas, a preparação do ambiente das 
unidades educativas, a atuação dos profissio-
nais de educação, a atuação com as famílias 
e as crianças. Referido documento pode ser 
acessado no site www.fmcsv.org.br.

A Seduc, em parceria com a Undime-CE, 
elaborou o Documento Referência com Re-
comendações para a Elaboração do Plano de 
Retomada das Aulas Presenciais das Redes 
Municipais.

Tal documento possui orientações e re-
comendações para a elaboração do Plano de 
Retomada das Aulas Presenciais nas Redes 
Municipais, tratando dos seguintes temas 
principais: governança, administrativo-fi-
nanceira, sanitária, pedagógica e gestão de 
pessoas.

Protocolo ANEC de retorno 

às atividades presenciais.

Fundação Maria Cecília Souto 

Vidigal “Como voltar às aulas 

na Educação Infantil?”.

Recomendações para 

a elaboração do Plano 

de Retomada das Aulas 

Presenciais das Redes 

Municipais – Ceará.
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A S S I S T Ê N C I A
S O C I A L

Resolução do Conselho Nacional de 

Assistência Social n.° 4, de 2 de abril de 2020.
Devido ao enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do Coronavírus – COVID-19, 
foi publicada a Resolução n.º 4, de 2 de abril 
de 2020, que, em seu artigo 1, estabeleceu 
prazo, até 30 de setembro, para as entidades 
ou as organizações de Assistência Social 
apresentarem ao Conselho de Assistência 
Social: o plano de ação do corrente ano e o 
relatório de atividades do ano anterior que 
evidencie o cumprimento do plano de ação, 
destacando informações sobre o público 
atendido e os recursos utilizados.

Essa resolução vigorará enquanto perdu-
rar o estado de emergência de saúde inter-
nacional decorrente do Coronavírus, devendo 
os Conselhos de Assistência Social zelarem 
pela continuidade dos serviços prestados 
pelas entidades de forma a não prejudicar os 
usuários, que deverão ter seus direitos res-
guardados.

Visando proteger a integridade dos usuá-
rios dos serviços, dos programas e dos pro-
jetos socioassistenciais, foi publicada a 
Portaria n.º 419, de 22 de junho de 2020, a 
qual, em seu art. 3, suspendeu o prazo para 
recurso contra decisão de indeferimento do 
CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente 
de Assistência Social) e para requerimentos 
de concessão e de renovação da certificação 
de entidades beneficentes de assistência 
social, ainda não decididos, com fins de: pro-
tocolização de resposta dos processos já di-
ligenciados e não respondidos, e contagem 
do prazo da diligência para os processos de 
concessão e renovação que ainda não foram 
diligenciados.

Mesmo ante a suspensão acima, caso 
haja protocolo de respostas de diligências 
no período de suspensão, estas deverão 
ser admitidas e analisadas normalmente, 
a fim de dar prosseguimento ao processo.

Portaria do Ministério da Cidadania n.° 419, 

de 22 de junho de 2020.



Visitem também nossas presenças no Instagram, Facebook, bem como nosso site, 

em que poderão obter mais informações e atualizações:

      hnadv   hnadv   www.hnadv.com.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.

Melhores cumprimentos,


