
 
 

PORTARIA CC-PR/MJSP/MINFRA/MS Nº 1, DE 29 DE JULHO 
DE 2020 
 

A Portaria em questão dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de 
entrada no País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade. 

 
Considerando a declaração de emergência em saúde pública de 

importância internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro 
de 2020, em decorrência da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2 
(covid-19); 

Considerando que é princípio da Política Nacional de Segurança Pública e 
Defesa Social, previsto no inciso VI do caput do art. 4º da Lei nº 13.675, de 11 de 
junho de 2018, a eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de 
emergência que possam afetar a vida das pessoas; 

Considerando a necessidade de dar efetividade às medidas de saúde para 
resposta à pandemia dacovid-19 previstas na Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de 
março de 2020, do Ministério da Saúde; 

Considerando que são definidos como serviços públicos e atividades 
essenciais os de trânsito e transporte internacional de passageiros e os de 
transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em geral, conforme 
descrito nos incisos V e XXII do § 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282, de 20 de 
março de 2020; e 

Considerando a manifestação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- Anvisa, com recomendação de restrição excepcional e temporária de entrada no 
País, resolvem: 

Esta Portaria dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada 
no País de estrangeiros de qualquer nacionalidade, nos termos do disposto no 
inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em 
decorrência de recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - Anvisa por motivos sanitários relacionados com os riscos de 
contaminação e disseminação do coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19). 

Fica restringida, pelo prazo de trinta dias, a entrada no País de estrangeiros 
de qualquer nacionalidade, por rodovias, por outros meios terrestres ou por 
transporte aquaviário 

 

Leia na íntegra: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-cc-pr/mjsp/minfra/ms-
n-1-de-29-de-julho-de-2020-269235614 

 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação (30.07.2020). 

Elaboração: CIN/FIEG 
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