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1 LEGISLAÇÃO

Documentos referentes à pandemia do Coronavírus catalogados no mês de
dezembro e janeiro de 2021.

A legislação foi subdividida entre: leis federais, decretos, medidas provisórias,

Para mais informações pode-se consultar:
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-COVID-19

1.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL

Não houve publicações relevantes.

1.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL

Para solicitar o texto integral dos atos, entre em contato com a Biblioteca pelo e-mail
biblioteca@trt4.jus.br.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.621, de 4 de dezembro de 2020.

Altera o Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual e dá outras providências.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.625, de 7 de dezembro de 2020.

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19
do Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual.

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19


RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.626, de 7 de dezembro de 2020.

Altera o Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual e dá outras providências.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.644, de 14 de dezembro de 2020.

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19
do Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.645, de 14 de dezembro de 2020.

Altera o Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual e dá outras providências.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.668, de 21 de dezembro de 2020.

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19
do Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.669, de 21 de dezembro de 2020.

Altera o Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual e dá outras providências.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.674, de 23 de dezembro de 2020.

Altera o Decreto no 55.668, de 21 de dezembro de 2020, que determina a aplicação
das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do Decreto no 55.240,
de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para
fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus



(COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de
estado de calamidade pública em todo o território estadual.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.675, de 23 de dezembro de 2020.

Altera o Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual e dá outras providências.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.680, de 28 de dezembro de 2020.

Altera o Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual e dá outras providências.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.681, de 28 de dezembro de 2020.

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19
do Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.699, de 30 de dezembro de 2020.

Altera o Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual e dá outras providências.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.703, de 1o de janeiro de 2021.

Altera o Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual e dá outras providências.



RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.705, de 4 de janeiro de 2021.

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19
do Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.713, de 11 de janeiro de 2021.

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19
do Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.729, de 22 de janeiro de 2021.

Altera o Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual e dá outras providências.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.736, de 25 de janeiro de 2021.

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19
do Decreto no 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território
estadual.



2 DOUTRINA
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Horizonte, v. 20, n.80, p. 263-295, abr./jun. 2020. (Documento de acesso restrito,
disponível através de contato com a Biblioteca do TRT4).
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nov. 2020. Disponível em:
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