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ANÁLISE DO VETO 27, DE 2020 - PLANO EMERGENCIAL 
PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 NOS TERRITÓRIOS 

INDÍGENAS E MEDIDAS DE APOIO A DIVERSAS 
COMUNIDADES

Marcia Anita Sprandel20

Na manhã de 8 de julho de 2020, a APIB (Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil) contabilizava 445 indígenas falecidos e 12.048 casos 
confirmados de contaminação pelo Covid-19, atingindo 124 povos, incluindo 
o povo Warao, da Venezuela. Os estados com o maior número de óbitos são 
Amazonas (169), Pará (75), Roraima (45), Mato Grosso (43), Maranhão (29) 
e Pernambuco (12).

Na manhã de 8 de julho de 2020, a Conaq (Coordenação Nacional 
Quilombola) contabilizava 127 óbitos de quilombolas, 04 óbitos com suspeita 
sem confirmação de diagnóstico e 2.590 casos confirmados de contaminação 
pelo Covid-19 e 576 em monitoramento. Os estados com maior registro 
de mortes são Rio de Janeiro (36), Pará (35), Amapá (16), Maranhão (12) e 
Pernambuco (9).

Na manhã de 8 de julho de 2020 o Diário Oficial da União, na Seção 
“Despachos do Presidente” (página 6), publica a Mensagem no. 378, de 7 de 
julho, na qual o Presidente da República comunica ao Congresso Nacional 
o veto a 11(onze) dispositivos do PL 1142 de 2020, ouvidos sobretudo 
os Ministérios da Saúde, da Justiça e Segurança Púbica, da Economia 
e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, além do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A maior parte dos vetos tem como argumento a criação de despesa 
obrigatória sem correspondente análise de impacto orçamentário e 

20. Antropóloga. Doutora em Antropologia Social pelo PPGAS/Museu Nacional/UFRJ.
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financeiro, violando as regras do art. 113 do ADCT. Contraditoriamente, o 
governo também vetou a possibilidade de autorização de liberação de credito 
emergencial e da criação de fundo com esse objetivo. 

Não há como não falar do evidente racismo institucional do atual 
governo ao identificarmos vetos a medidas essenciais para a garantia da vida, 
como a obrigatoriedade de garantia de acesso à água potável, à material de 
higiene e desinfecção, a cestas básicas e ferramentas agrícolas, a leitos de UTI 
e à Internet, além da distribuição de material informativo em língua nativa.

O princípio basilar do PL 1142, de 2020, é que os povos indígenas, 
as comunidades quilombolas e os demais povos e comunidades tradicionais 
devem ser considerados como grupos em situação de extrema vulnerabilidade 
e, portanto, de alto risco para ações relacionadas a emergências epidêmicas e 
pandêmicas (art. 2º.)

No entanto, é a esses grupos em situação de extrema vulnerabilidade 
que o governo recusa crédito agrícola e acesso a políticas públicas, recusa 
medidas facilitadoras para recebimento de auxílio emergencial e benefícios 
previdenciários (de forma a evitar a ida para as cidades), recusa, até, que os 
óbitos e casos de atendimento sejam notificados pelo SUS com informação 
específica sobre raça e cor, apostando na invisibilidade da morte de indígenas 
e negros e negras no universo total de vítimas do Covid-19.

Além disso, o governo alega violação do princípio de separação 
dos poderes para justificar a não realização de plano de contingência para 
situações de contato, confirmando que os indígenas isolados são, para esse 
governo, sobretudo um entrave para o avanço do agronegócio sobre terras 
e recursos naturais. 

Não há como não falar, mais uma vez, do conceito de necropolítica 
de Achille Mbembe, a partir de diálogo com Foucault, Hegel, Bataille, 
Deleuze, Guattari e Fanon. Suas reflexões nos permitem identificar como o 
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governo tem colocada em prática um conjunto de políticas de controle social 
através da morte. A definição pelo Estado de quem vai sobreviver ou quem 
vai morrer se traduz cabalmente nos vetos feitos ao PL 1142. Nenhuma 
empatia, nenhuma responsabilidade histórica ou constitucional com os povos 
originários e descendentes de indivíduos escravizados, há muito merecedores 
de reparação.

A morte de lideranças e ou idosos abala ainda mais comunidades 
indígenas e quilombolas já tão sofridas em seu cotidiana de luta pela terra e 
pela subsistência. Incalculável, por exemplo, mensurar a perda de Paulinho 
Paikan, Mahoro Xavante ou de Bekwika Metuktire, esposa do cacique Raoni. 

O Veto 27, de 2020, é mais uma página triste de um país que nunca 
enfrentou seu passado escravocrata, elitista, racista e patriarcal. 

A assessoria técnica da Liderança do PT e do bloco da resistência 
democrática no Senado Federal orienta pela DERRUBADA TOTAL DO 
VETO.

Projeto de Lei nº 1.142, de 2020 VETO 27, DE 2020 Comentários da assessoria

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 comuni-
dades quilombolas e aos demais povos 
e comunidades tradicionais para o en-
frentamento à Covid-19; e altera a Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
a fim de assegurar aporte de recursos 
adicionais nas situações emergenciais e 
de calamidade pública.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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Art. 1º Esta Lei institui medidas de 
vigilância sanitária e epidemiológica 
para prevenção do contágio e da dis-
seminação da Covid-19 nos territórios 
indígenas, cria o Plano Emergencial 
para Enfrentamento à Covid-19 nos 
Territórios Indígenas, prevê ações 
de garantia de segurança alimentar, 
dispõe sobre ações relativas a povos 
indígenas isolados e de recente contato 
no período de calamidade pública em 
razão da Covid-19, estipula medidas 
de apoio às comunidades quilombolas 
e aos demais povos e comunidades 
tradicionais para o enfrentamento à 
Covid-19 e altera a Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, a fim de assegu-
rar aporte de recursos adicionais nas 
situações emergenciais e de calamida-
de pública.

§ 1º Estão abrangidos pelas disposi-
ções desta Lei:

I – indígenas isolados e de recente 
contato;

II – indígenas aldeados;

III – indígenas que vivem fora das 
Terras Indígenas em áreas urbanas ou 
rurais;

IV - povos e grupos de indígenas que 
se encontram no País em situação de 
migração ou de mobilidade transnacio-
nal provisória; 

V – quilombolas; 

VI – quilombolas que, em razão de 
estudos, de atividades acadêmicas, de 
tratamento de sua própria saúde ou de 
seus familiares, estão residindo fora 
das comunidades quilombolas; e 

VII - demais povos e comunidades 
tradicionais. 

§ 2º As disposições desta Lei não 
excluem outras formas de proteção 
aos indígenas, aos quilombolas e aos 
demais povos e comunidades tradicio-
nais por ações governamentais direcio-
nadas à prevenção e ao enfrentamento 
dos efeitos da Covid-19.

Art. 2º Os povos indígenas, as co-
munidades quilombolas e os demais 
povos e comunidades tradicionais 
devem ser considerados como grupos 
em situação de extrema vulnerabilida-
de e, portanto, de alto risco para ações 
relacionadas a emergências epidêmicas 
e pandêmicas. 



83 PANDEMIA E TERRITÓRIO

Art. 3º Todas as medidas e garantias 
previstas nesta Lei devem levar em 
consideração a organização social, as 
línguas, os costumes, as tradições e 
o direito à territorialidade dos povos 
indígenas, nos termos do § 5º do art. 
216 e do art. 231 da Constituição 
Federal, assim como das comunidades 
quilombolas e demais povos e comuni-
dades tradicionais assegurados no art. 
68 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias.

CAPÍTULO II 

DO PLANO EMERGENCIAL 
PARA ENFRENTAMENTO À 
COVID-19 NOS TERRITÓRIOS 
INDÍGENAS

Art. 4º Fica criado o Plano Emergen-
cial para Enfrentamento à Covid-19 
nos Territórios Indígenas (Plano 
Emergencial), com o objetivo de 
assegurar o acesso aos insumos neces-
sários à manutenção das condições de 
saúde para prevenção do contágio e da 
disseminação da Covid-19, bem como 
para o tratamento e a recuperação 
dos infectados, com observância dos 
direitos sociais e territoriais dos povos 
indígenas.

Art. 5º Cabe à União coordenar o 
Plano Emergencial e, conjuntamente 
com os Estados, o Distrito Federal, 
os Municípios e as demais instituições 
públicas que atuam na execução da 
política indigenista e com a participa-
ção efetiva dos povos indígenas por 
meio de suas entidades representativas, 
executar ações específicas para garan-
tir, com urgência e de forma gratuita e 
periódica, as seguintes medidas, entre 
outras:

I – acesso universal a água potável; “A propositura legislativa, ao 
dispor sobre ações específicas 
a serem executadas no Plano 
Emergencial no que tange à 
implementação do acesso uni-
versal a água potável, institui 
obrigação ao Poder Executivo 
e cria despesa obrigatória 
ao Poder Público, ausente o 
demonstrativo do respectivo 
impacto orçamentário e finan-
ceiro, violando assim, as regras 
do art. 113 do ADCT.”

Alegar criação de despesa 
obrigatória para negar acesso 
a água potável e a materiais 
básicos de higiene, limpeza e 
desinfecção (álcool gel, água 
sanitária, sabão) demonstra o 
racismo institucional e o pou-
co caso do governo com essas 
populações, negando-lhes o 
mínimo que qualquer governo 
deveria fazer para proteção da 
população vulnerável.
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II – distribuição gratuita de materiais 
de higiene, de limpeza e de desin-
fecção de superfícies para aldeias ou 
comunidades indígenas, oficialmente 
reconhecidas ou não, inclusive no 
contexto urbano;

“A propositura legislativa, ao 
dispor sobre ações específicas 
a serem executadas no Plano 
Emergencial no que tange à 
implementação da distribuição 
gratuita de materiais de higie-
ne, de limpeza e de desinfec-
ção de superfícies para aldeias 
ou comunidades indígenas, 
oficialmente reconhecidas ou 
não, inclusive no contexto 
urbano, institui obrigação ao 
Poder Executivo e cria despesa 
obrigatória ao Poder Público, 
ausente o demonstrativo do 
respectivo impacto orçamen-
tário e financeiro, violando 
assim, as regras do art. 113 do 
ADCT.”

IDEM

III – participação de Equipes Mul-
tiprofissionais de Saúde Indígena 
(EMSIs) qualificadas e treinadas para 
enfrentamento da Covid-19, com 
disponibilização de local adequado e 
equipado para realização de quaren-
tena pelas equipes antes de entrarem 
em territórios indígenas, bem como de 
Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) adequados e suficientes;

IV – acesso a testes rápidos e RT-P-
CRs, a medicamentos e a equipamen-
tos médicos adequados para identificar 
e combater a Covid-19 nos territórios 
indígenas;

V – organização de atendimento de 
média e alta complexidade nos centros 
urbanos e acompanhamento diferen-
ciado de casos que envolvam indíge-
nas, com planejamento estruturado de 
acordo com a necessidade dos povos, 
que inclua:
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a) oferta emergencial de leitos hospi-
talares e de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI); 

“A propositura legislativa, ao 
dispor sobre a organização de 
atendimento de média e alta 
complexidade nos centros 
urbanos e acompanhamento 
diferenciado de casos que 
envolvam indígenas, de modo 
a incluir a oferta emergencial 
de leitos hospitalares e de 
unidade de terapia intensiva 
(UTI), bem como a aquisição 
ou disponibilização de ven-
tiladores e de máquinas de 
oxigenação sanguínea, institui 
obrigação ao Poder Executivo 
e cria despesa obrigatória 
ao Poder Público, ausente o 
demonstrativo do respectivo 
impacto orçamentário e finan-
ceiro, violando assim, as regras 
do art. 113 do ADCT.”

Alegar criação de despesa 
obrigatória para negar oferta 
emergencial de leitos de UTI 
e de equipamentos de oxige-
nação demonstra o racismo 
institucional e o pouco caso 
do governo com populações 
em situação de extrema vulne-
rabilidade e, portanto, de alto 
risco para ações relacionadas 
a emergências epidêmicas e 
pandêmicas.

b) aquisição ou disponibilização de 
ventiladores e de máquinas de oxige-
nação sanguínea;

IDEM IDEM

c) contratação emergencial de profis-
sionais da saúde para reforçar o apoio 
à saúde indígena;

d) disponibilização, de forma a su-
prir a demanda, de ambulâncias para 
transporte, fluvial, terrestre ou aéreo, 
de indígenas de suas aldeias ou comu-
nidades até a unidade de atendimento 
mais próxima, ou transferência para 
outras unidades; e

e) construção emergencial de hospitais 
de campanha nos Municípios próxi-
mos das aldeias ou comunidades com 
maiores números de casos de contami-
nação por Covid-19;

VI – elaboração e distribuição, com 
participação dos povos indígenas 
ou de suas instituições, de materiais 
informativos sobre os sintomas da 
Covid-19, em formatos diversos e por 
meio de rádios comunitárias e de redes 
sociais, com tradução e em linguagem 
acessível, respeitada a diversidade 
linguística dos povos indígenas, em 
quantidade que atenda às aldeias ou 
comunidades indígenas de todo o País;

“A propositura legislativa insti-
tui obrigação ao Poder Execu-
tivo e cria despesa obrigatória 
ao Poder Público, ausente o 
demonstrativo do respectivo 
impacto orçamentário e finan-
ceiro, violando assim, as regras 
do art. 113 do ADCT.”

Alegar criação de despesa obri-
gatória para negar informação 
em língua nativa sobre a pan-
demia demonstra o racismo 
institucional e o pouco caso 
do governo com populações 
em situação de extrema vulne-
rabilidade e, portanto, de alto 
risco para ações relacionadas 
a emergências epidêmicas e 
pandêmicas.

VII – transparência e publicização 
dos planos de contingência, notas e 
orientações técnicas, vigilância e mo-
nitoramento epidemiológico dos casos 
relacionados à Covid19 em territórios 
indígenas;
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VIII – provimento de pontos de inter-
net nas aldeias ou comunidades, a fim 
de viabilizar o acesso à informação e 
de evitar o deslocamento de indígenas 
para os centros urbanos;

“A propositura legislativa, ao 
dispor sobre ações específicas 
a serem executadas no Plano 
Emergencial, no intuito de 
garantir, com urgência e de 
forma gratuita e periódica, que 
seja implementado o provi-
mento de pontos de internet 
nas aldeias ou comunidades, 
a fim de viabilizar o acesso 
à informação e de evitar o des-
locamento de indígenas para 
os centros urbanos, institui 
obrigação ao Poder Executivo 
e cria despesa obrigatória 
ao Poder Público, ausente o 
demonstrativo do respectivo 
impacto orçamentário e finan-
ceiro, violando assim, as regras 
do art. 113 do ADCT.”

Alegar criação de despesa 
obrigatória para negar acesso à 
Internet, ou seja, à informação 
e serviços, demonstra o ra-
cismo institucional e o pouco 
caso do governo com popula-
ções em situação de extrema 
vulnerabilidade e, portanto, de 
alto risco para ações relaciona-
das a emergências epidêmicas 
e pandêmicas.

IX – elaboração e execução de planos 
emergenciais, bem como estabeleci-
mento de protocolos de referências 
para atendimento especializado, trans-
porte e alojamento dos indígenas;

X – estabelecimento de rigoroso 
protocolo de controle sanitário e vigi-
lância epidemiológica do ingresso nas 
terras indígenas e nas aldeias ou co-
munidades, preferencialmente com a 
disponibilização de testes rápidos para 
as EMSIs, com o objetivo de evitar a 
propagação da Covid19 nos territórios 
indígenas;

XI – adequação das Casas de Apoio à 
Saúde Indígena (Casais) para as neces-
sidades emergenciais de acompanha-
mento e isolamento de casos suspei-
tos, confirmados e de contatos com a 
Covid-19, garantindo medicamentos, 
equipamentos de proteção individual e 
contratação de profissionais; e

XII – financiamento e construção de 
casas de campanha para situações que 
exijam isolamento de indígenas nas 
suas aldeias ou comunidades.

§ 1º Os comitês, comissões ou outros 
órgãos colegiados direcionados ao 
planejamento, coordenação, execução, 
supervisão e monitoramento dos 
impactos da Covid-19 no âmbito da 
saúde dos povos indígenas devem 
contar com a participação e o controle 
social indígena e de suas instâncias 
representativas.
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§ 2º As medidas de isolamento e de 
quarentena de casos suspeitos de 
Covid-19 deverão considerar que os 
povos indígenas têm maior vulnerabili-
dade do ponto de vista epidemiológico 
e têm como característica a vida comu-
nitária, com muitos membros convi-
vendo em uma mesma moradia.

Art. 6º Nenhum atendimento de saúde 
ou de assistência social na rede pública 
pode ser negado às populações indíge-
nas por falta de documentação ou por 
quaisquer outros motivos

Art. 7º A União disponibilizará, de 
forma imediata, dotação orçamentária 
emergencial, que não poderá ser infe-
rior ao orçamento do referido órgão 
no ano fiscal vigente, com o objetivo 
de priorizar a saúde indígena em razão 
da emergência de saúde pública decor-
rente da Covid-19, de que trata a Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e 
a implementação do Plano Emergen-
cial de que trata este Capítulo.

“A propositura legislativa, ao 
estabelecer a determinação à 
União de disponibilização de 
dotação orçamentária com o 
objetivo de priorizar a saúde 
indígena e de implementar 
o Plano Emergencial para 
enfrentamento à COVID-19 
nos territórios indígenas, 
observado o limite mínimo do 
orçamento do referido órgão 
no ano fiscal, institui obriga-
ção ao Poder Executivo e cria 
despesa obrigatória ao Poder 
Público, ausente o demons-
trativo do respectivo impacto 
orçamentário e financeiro, 
violando assim, as regras do 
art. 113 do ADCT. Ademais, 
ofende o princípio da separa-
ção dos poderes, nos termos 
do art. 2º da Constituição da 
República.”

Alegar criação de despesa 
obrigatória para negar dotação 
orçamentária emergencial de-
monstra o racismo institucio-
nal e o pouco caso do governo 
com populações em situação 
de extrema vulnerabilidade e, 
portanto, de alto risco para 
ações relacionadas a emergên-
cias epidêmicas e pandêmicas.

§ 1º A execução do montante 
destinado a ações e a serviços públicos 
de saúde dos povos indígenas de que 
trata este artigo não será computada 
para fins de cumprimento do piso 
constitucional e do limite do teto 
constitucional de que tratam o inciso 
I do § 2º do art. 198 da Constituição 
Federal e o inciso II do art. 110 do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

IDEM IDEM

§ 2º As despesas do Plano 
Emergencial correrão à conta da 
União, por meio de abertura de 
créditos extraordinários. 

IDEM IDEM
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Art. 8º O atendimento de saúde aos 
indígenas residentes fora das Terras 
Indígenas e àqueles povos e grupos de 
indígenas que se encontram no País 
em situação de migração ou de mo-
bilidade transnacional provisória será 
feito diretamente pela rede do Sistema 
Único de Saúde (SUS), com as devidas 
adaptações na estrutura, respeitadas 
as especificidades culturais e sociais 
dos povos e observado o disposto nos 
§§ 1º-A, 1º-B, 2º e 3º do art. 19-G da 
Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
com exceção daqueles de aldeias ou 
comunidades indígenas localizadas nas 
áreas urbanas, para os quais o atendi-
mento será articulado pela União com 
o apoio da rede do SUS. 

Parágrafo único. Para efeitos de com-
provação documental, será aceito o 
Registro Administrativo de Nascimen-
to Indígena (Rani) ou o registro civil 
de nascimento com a identificação 
étnica expedido pelos cartórios de 
registro civil, conforme disposto na 
Resolução Conjunta nº 3 do Conselho 
Nacional de Justiça e do Conselho 
Nacional do Ministério Público, de 19 
de abril de 2012. 

CAPÍTULO III 

DA SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 

Art. 9º Considerada a abrangência 
prevista no § 1º do art. 1º desta Lei, 
fica instituída a garantia da segurança 
alimentar e nutricional aos povos 
indígenas, às comunidades quilombo-
las e aos demais povos e comunidades 
tradicionais enquanto perdurar o 
estado de emergência decorrente da 
pandemia da Covid-19.
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§ 1º A União assegurará a distribuição 
de alimentos diretamente às famílias 
indígenas, quilombolas e dos demais 
povos e comunidades tradicionais 
na forma de cestas básicas, sementes 
e ferramentas agrícolas, para serem 
distribuídas conforme a necessidade 
dos assistidos.

“A propositura legislativa, 
ao determinar que a União 
assegure a distribuição de 
cestas básicas, sementes e 
ferramentas agrícolas direta-
mente ao público ora referido, 
conforme a necessidade dos 
assistidos, institui obrigação ao 
Poder Executivo e cria despesa 
obrigatória ao Poder Público, 
ausente o demonstrativo do 
respectivo impacto orçamen-
tário e financeiro, violando 
assim, as regras do art. 113 
do ADCT. Ressalte-se que já 
existem medidas adotadas pelo 
Governo Federal, visando a 
aquisição e disponibilização de 
alimentos aos povos e comu-
nidades tradicionais (indígenas 
e quilombolas), em situação 
de vulnerabilidade em relação 
a sua segurança alimentar e 
nutricional, objetivando a ope-
racionalização da distribuição 
de cestas de alimentos para a 
população indígena em face da 
pandemia do COVID-19.”

Alegar criação de despesa 
obrigatória para negar o acesso 
à alimentação e instrumentos 
de trabalho agrícolas demons-
tra o racismo institucional e o 
pouco caso do governo com 
populações em situação de 
extrema vulnerabilidade e, por-
tanto, de alto risco para ações 
relacionadas a emergências 
epidêmicas e pandêmicas. A 
alegação de que cestas básicas 
já estão sendo distribuídas é 
frágil, pois recusa a obrigação 
na forma da lei.

§ 2º A União disponibilizará remé-
dios, itens de proteção individual e 
materiais de higiene e de desinfecção, 
observados os protocolos de proteção 
dos profissionais e dos povos indíge-
nas, bem como as diretrizes do Plano 
Emergencial de que trata o Capítulo 
II desta Lei.

§ 3º A União garantirá suporte técnico 
e financeiro à produção dos povos 
indígenas, das comunidades quilom-
bolas e dos demais povos e comuni-
dades tradicionais e ao escoamento 
da produção daqueles prejudicados 
em função da Covid-19, por meio 
da aquisição direta de alimentos, no 
âmbito dos programas da agricultura 
familiar, assegurando a infraestrutura e 
a logística necessárias, de acordo com 
cada região.

Art. 10. As exigências documentais 
para acesso a políticas públicas que 
visam a criar condições para garantir 
a segurança alimentar aos povos indí-
genas, às comunidades Página 9 de 17 
Avulso do PL 1142/2020. 9 quilombo-
las e aos demais povos e comunidades 
tradicionais para enfrentar estado de 
emergência e de calamidade pública 
serão simplificadas. 
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§ 1º Em processos de compra pública, 
doação simultânea e alimentação esco-
lar, quando o consumo da mercadoria 
comprada ocorrer na mesma Terra 
Indígena em que tenha sido adquirida, 
fica estendido o conceito de auto-
consumo, prescindindo de ateste dos 
órgãos de vigilância animal e sanitária. 

§ 2º Em processos de compra públi-
ca, doação simultânea e alimentação 
escolar, se houver uma única pessoa 
jurídica na Terra Indígena, será dispen-
sado o Chamamento Público, quando 
o consumo da mercadoria comprada 
ocorrer na mesma Terra Indígena em 
que tenha sido adquirida. 

§ 3º As Declarações de Aptidão ao 
Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf) para 
pessoas físicas indígenas podem ser 
substituídas pelas Certidões de Ati-
vidade Rural ou outros documentos 
comprobatórios simplificados que já 
sejam emitidos pelo órgão indigenista 
oficial. 

“§ 4º Caberá à União criar um progra-
ma específico de crédito para povos 
indígenas e quilombolas para o Plano 
Safra 2020.”

“A propositura legislativa insti-
tui obrigação ao Poder Execu-
tivo e cria despesa obrigatória 
ao Poder Público, ausente o 
demonstrativo do respectivo 
impacto orçamentário e fi-
nanceiro, violando assim, as 
regras do art. 113 do ADCT. 
Ademais, deve ser considerado 
que o Plano Safra 2020-2021 
já foi lançado, podendo alcan-
çar o público alvo do projeto 
de lei.”

A alegação de criação de 
despesa obrigatória para 
recusar-se a incluir na Lei 
a previsão de programa de 
crédito específico dentro do 
Plano Safra 2020, negando aos 
povos indígenas e quilombolas 
condições de autossubsistência 
e possibilidade de produção 
de excedente para comerciali-
zação é uma das formas mais 
cruéis de racismo institucional 
que o Veto 27 traz. Nega-se a 
possibilidade de reprodução 
de milhares de comunidades e 
grupos familiares ao se negar 
o crédito para que possam 
trabalhar em suas roças.
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§ 5º Será garantida a inclusão das 
comunidades quilombolas certificadas 
pela Fundação Cultural Palmares 
como beneficiárias do Programa 
Nacional de Reforma Agrária (PNRA), 
assegurado o cadastramento das 
famílias na Relação de Beneficiários 
(RB), para acesso às políticas públicas. 

“A propositura legislativa, ao 
prever a inclusão de comu-
nidades quilombolas como 
beneficiárias do Programa 
Nacional de Reforma Agrá-
ria (PNRA), assegurado o 
cadastramento das famílias 
na Relação de Beneficiários 
(RB), para acesso às políticas 
públicas, contraria o interesse 
público por estar em descom-
passo com a determinação 
que condiciona a concessão 
das modalidades de créditos 
de instalação aos beneficiários 
do PNRA que tenham firma-
do Contrato de Concessão 
de Uso (CCU), Contrato de 
Concessão de Direito Real de 
Uso (CCDRU) ou Título de 
Domínio (TD), na forma do 
artigo 13 do Decreto nº 9.424, 
de 26 de junho de 2018.”

Os motivos do veto são buro-
cráticos contornáveis.

§ 6º Os atos de distribuição de cestas 
básicas e de outros produtos relacio-
nados às medidas de contenção da 
Covid19 nos territórios indígenas, 
nas comunidades quilombolas e nos 
territórios de povos e comunidades 
tradicionais serão preferencialmente 
realizados pelo poder público, com a 
participação das comunidades inte-
ressadas.

CAPÍTULO IV 

DOS POVOS INDÍGENAS ISO-
LADOS OU DE RECENTE CON-
TATO

Art. 11. Nos casos dos povos indíge-
nas isolados ou de recente contato, 
com o objetivo de resguardar seus 
direitos e de evitar a propagação da 
covid-19, somente em caso de risco 
iminente, em caráter excepcional e me-
diante plano específico articulado pela 
União, será permitido qualquer tipo de 
aproximação para fins de prevenção e 
combate à pandemia.

Art. 12. A União adotará as seguintes 
medidas:
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I – elaboração, no prazo de 10 (dez) 
dias, dos planos de contingência para 
situações de contato para cada registro 
confirmado de indígenas isolados 
oficialmente reconhecido pela Funai; 

“A propositura legislativa 
ao estabelecer, por iniciativa 
parlamentar, a determinação 
do prazo de 10 (dez) dias ao 
Poder Executivo da União, 
para a elaboração dos planos 
de contingência para situa-
ções de contato para cada 
registro confirmado de indí-
genas isolados oficialmente 
reconhecido pela Funai, bem 
como para surtos e epidemias 
específicos para cada povo de 
recente contato oficialmente 
reconhecido pela Funai, viola 
o princípio da separação dos 
poderes, nos termos do art. 2º 
da Constituição da República.”

O governo alega violação do 
princípio de separação dos 
poderes para justificar a não 
realização de plano de contin-
gência para situações de con-
tato e para surtos e epidemias, 
confirmando que os indígenas 
isolados são, para esse go-
verno, entrave para o avanço 
sobre terras e recursos natu-
rais. Interessa a ele, em direção 
contrária, facilitar o acesso de 
missionários.

II – elaboração, no prazo de 10 (dez) 
dias, dos planos de contingência para 
surtos e epidemias específicos para 
cada povo de recente contato oficial-
mente reconhecido pela Funai; 

IDEM IDEM

III – quarentena obrigatória para todas 
as pessoas autorizadas a interagir com 
povos indígenas de recente contato; 

IV – suspensão de atividades próximas 
às áreas de ocupação de indígenas iso-
lados, a não ser aquelas de fundamen-
tal importância para a sobrevivência 
ou o bem-estar dos povos indígenas, 
na forma do regulamento; 

V – disponibilização imediata de testes 
para diagnósticos da Covid-19 e de 
EPI para todos os DSEIs que atuam 
em áreas onde existam registros ofi-
ciais de povos indígenas isolados ou 
presença de povos indígenas de recen-
te contato.

Art. 13. Fica vedado o ingresso de 
terceiros em áreas com a presença 
confirmada de indígenas isolados, 
salvo de pessoas autorizadas pelo 
órgão indigenista federal, na hipótese 
de epidemia ou de calamidade que 
coloque em risco a integridade física 
dos indígenas isolados

§ 1º As missões de cunho religioso 
que já estejam nas comunidades 
indígenas deverão ser avaliadas pela 
equipe de saúde responsável e poderão 
permanecer mediante aval do médico 
responsável.
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§ 2º A vedação de que trata este artigo 
não se aplica aos agentes públicos, 
desde que observados os parâmetros 
de segurança epidemiológica orien-
tados pela Organização Mundial da 
Saúde e pelo Ministério da Saúde

CAPÍTULO V

 DO APOIO ÀS COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS E AOS DEMAIS 
POVOS E COMUNIDADES TRA-
DICIONAIS NO ENFRENTA-
MENTO À COVID-19

Art. 14. Enquanto perdurar o perío-
do de calamidade pública em saúde 
decorrente da pandemia da Covid-19, 
serão adotadas medidas urgentes para 
mitigar os seus efeitos entre os qui-
lombolas e os demais povos e comuni-
dades tradicionais do País.

Parágrafo único. Aplicam-se às co-
munidades quilombolas e aos demais 
povos e comunidades tradicionais as 
disposições referentes ao Plano Emer-
gencial de que trata o Capítulo II desta 
Lei, e cabe à União o planejamento e 
a execução das medidas de que trata o 
caput deste artigo, no que couber.”

“A propositura legislativa, ao 
estabelecer que se aplicam às 
comunidades quilombolas, aos 
pescadores artesanais e aos 
demais povos e comunidades 
tradicionais as disposições 
referentes ao Plano Emergen-
cial de que trata a lei projetada 
referente aos territórios in-
dígenas, e que cabe à União 
o planejamento e a execução 
das medidas urgentes para 
mitigar os seus efeitos entre 
os quilombolas, os pescadores 
artesanais e os demais povos 
e comunidades tradicionais 
do País, enquanto perdurar o 
período de calamidade pública 
em saúde decorrente da pan-
demia da Covid-19, institui 
obrigação ao Poder Executivo 
e cria despesa obrigatória 
ao Poder Público, ausente o 
demonstrativo do respectivo 
impacto orçamentário e finan-
ceiro, violando assim, as regras 
do art. 113 do ADCT.”

Alegar criação de despesa 
obrigatória para negar medidas 
emergenciais durante a pan-
demia demonstra o racismo 
institucional e o pouco caso 
do governo com populações 
em situação de extrema vulne-
rabilidade e, portanto, de alto 
risco para ações relacionadas 
a emergências epidêmicas e 
pandêmicas.

Art. 15. Serão desenvolvidas ações 
emergenciais de saúde, sem prejuízo 
de outras, em prol das comunidades 
quilombolas e dos demais povos e co-
munidades tradicionais, que incluam, 
no mínimo: 
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I – medidas de proteção territorial e 
sanitária, com a restrição de acesso a 
pessoas estranhas à comunidade, res-
salvadas as de missões religiosas que 
já estejam atuando e os responsáveis 
pela prestação de serviços públicos 
devidamente credenciados, como pro-
fissionais da saúde e de demais órgãos 
públicos, visando a impedir a dissemi-
nação da Covid-19 e a circulação do 
coronavírus entre os quilombolas;

II – ampliação emergencial do apoio 
por profissionais da saúde, com ampla 
utilização de EPI pelos profissionais 
envolvidos, além da garantia de tes-
tagem rápida para os casos suspeitos 
da Covid-19 nos quilombos ou nos 
territórios de demais povos e comuni-
dades tradicionais;

III - inclusão do quesito raça ou cor 
no registro dos casos da covid19, asse-
guradas a notificação compulsória dos 
casos confirmados entre quilombolas 
e sua ampla e periódica publicidade.

Art. 16. Os recursos necessários ao 
atendimento do previsto neste Ca-
pítulo correrão à conta de dotações 
consignadas à União, bem como de 
recursos oriundos de fundo específico 
criado para o enfrentamento da pan-
demia da covid-19.

“A propositura legislativa insti-
tui obrigação ao Poder Execu-
tivo e cria despesa obrigatória 
ao Poder Público, ausente o 
demonstrativo do respectivo 
impacto orçamentário e finan-
ceiro, violando assim, as regras 
do art. 113 do ADCT.”

Alegar criação de despesa 
obrigatória para isentar-se de 
garantir recursos ou mesmo a 
criação de um fundo específico 
apenas demonstra o racismo 
institucional e o pouco caso 
do governo com populações 
em situação de extrema vulne-
rabilidade e, portanto, de alto 
risco para ações relacionadas 
a emergências epidêmicas e 
pandêmicas.

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTA-
RES E FINAIS

Art. 17. A União poderá firmar con-
vênio com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios para executar 
as medidas previstas nesta Lei, autori-
zados o ajuste de dotações e a transfe-
rência direta de recursos para os entes 
federativos.
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Art. 18. A Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:

“A propositura legislativa, 
ao estabelecer à União a 
obrigatoriedade de instituir 
mecanismo de financiamento 
específico para os Estados, 
o Distrito Federal e os Mu-
nicípios, para fins de atenção 
secundária e terciária fora dos 
territórios indígenas, de forma 
permanente, institui obrigação 
ao Poder Executivo e cria 
despesa obrigatória ao Poder 
Público, ausente o demons-
trativo do respectivo impacto 
orçamentário e financeiro, 
violando assim, as regras do 
art. 113 do ADCT. Ressalte-se 
que os povos indígenas já se 
encontram contemplados na 
repartição das receitas que se 
pretende criar, incorrendo, 
assim, na inobservância da Lei 
Complementar nº 141, de 13 
de janeiro de 2012, regulamen-
tando o § 3º do art. 198 da 
Constituição Federal.”

“Art. 19-E. ............................. IDEM

§ 1º A União instituirá mecanismo 
de financiamento específico para 
os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, sempre que houver 
necessidade de atenção secundária e 
terciária fora dos territórios indígenas. 

IDEM Alegar criação de despesa 
obrigatória para negar finan-
ciamentos específicos para 
Estados, DF e Municípios que 
atendem população indíge-
na fora de seus territórios e 
aportes adicionais aos DSEIs 
demonstra o racismo insti-
tucional e o pouco caso do 
governo com populações em 
situação de extrema vulnera-
bilidade e, portanto, de alto 
risco para ações relacionadas 
a emergências epidêmicas e 
pandêmicas.

§ 2º Em situações emergenciais e de 
calamidade pública: 

IDEM IDEM

I – a União deverá assegurar aporte 
adicional de recursos não previstos 
nos planos de saúde dos DSEIs ao 
Subsistema de Atenção à Saúde In-
dígena; 

IDEM IDEM

II – deverá ser garantida a inclusão 
dos povos indígenas nos planos emer-
genciais para atendimento dos pacien-
tes graves das Secretarias Municipais 
e Estaduais de Saúde, explicitados os 
fluxos e as referências para o atendi-
mento em tempo oportuno.”(NR) 

IDEM IDEM
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“Art. 19-G. ...........................................
..............

IDEM IDEM

§ 1º-A A rede do SUS deverá 
obrigatoriamente fazer o registro e 
a notificação da declaração de raça 
ou cor, garantindo a identificação 
de todos os indígenas atendidos nos 
sistemas públicos de saúde; 

IDEM Alegar criação de despesa 
obrigatória para negar que o 
SUS faça o registro e a notifi-
cação da declaração de raça ou 
cor, garantindo a identificação 
de todos indígenas atendidos 
pela rede pública, demonstra 
sobremaneira o racismo insti-
tucional do governo brasileiro, 
que recusa a transparência e a 
identificação da real situação 
da pandemia entre os povos 
indígenas.

§ 1º-B A União deverá integrar os 
sistemas de informação da rede do 
SUS com os dados do Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena.

IDEM IDEM

Art. 19. Em áreas remotas, a União 
adotará mecanismos que facilitem o 
acesso ao auxílio emergencial insti-
tuído pelo art. 2º da Lei nº 13.982, de 
2 de abril de 2020, assim como aos 
benefícios sociais e previdenciários, 
de modo a possibilitar a permanência 
de povos indígenas, de comunidades 
quilombolas e de demais povos e 
comunidades tradicionais em suas 
próprias comunidades

“A propositura legislativa é 
contrária ao interesse públi-
co em razão da insegurança 
decorrente da necessidade 
de deslocamento da entidade 
pagadora a milhares de co-
munidades do Brasil, algumas 
das quais não se tem um 
mapeamento preciso, o que 
revela a real Impossibilidade 
operacional de pagamento em 
tempo oportuno. Finalmente, 
o pagamento do auxílio ou 
qualquer outro benefício 
na própria comunidade não 
impede o deslocamento desses 
cidadãos beneficiários para a 
realização de demais negócios 
jurídicos nos municípios e 
centros urbanos onde cos-
tumam receber o numerário 
disponibilizado.”

Alegar contrariedade ao inte-
resse público e impossibilidade 
operacional para negar que 
seja facilitado o acesso ao 
auxílio emergencial, benefícios 
sociais e previdenciários de 
forma a evitar deslocamentos 
desnecessários às cidades 
demonstra, mais uma vez, 
o racismo institucional que 
caracteriza o atual governo. 

Art. 20. Ressalvado o disposto no 
art. 18, os demais dispositivos desta 
Lei terão validade apenas enquanto 
vigorar o estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia da 19, nos 
termos do Decreto Legislativo nº 6, de 
20 de março de 2020. 


