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Este mapeamento apresenta atualização diária das últimas normas sobre o novo
coronavírus SARS-CoV-2 publicadas pelo Governo Federal, Governo do Estado de São
Paulo e Município de São Paulo, no período de 01 de março a 30 de abril de 2020. As
legislações são organizadas da mais recente para a mais antiga.
1 - Legislação Federal

Portaria MS-GM nº 951, 953, 957, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 972, 977, 978, 981, 982, 983,
984, 1005, 1006,1008, 1010 e 1032 de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 18- seção 1 n° 82- B - Ed.
Extra - Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao
incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade
(MAC).
Portaria MS-GM nº 977, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 59- seção 1 n° 82- B - Ed. Extra Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento
temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Portaria MS-GM nº 1001, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 79- seção 1 n° 82- B - Ed. Extra Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde a serem
disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e
serviços relacionados à COVID 19.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 378, de 28/04/19 DOU de 30/04/20 p. 90 - seção 1 - n° 82 - B Ed. Extra - Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a
importação, comercialização e doação de ventiladores pulmonares, monitores de sinais vitais,
bombas de infusão, equipamentos de oximetria e capnógrafos usados, indispensáveis em
unidades de terapia intensiva, em virtude da emergência de saúde pública internacional
relacionada a COVID-19.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 379, de 30/04/19 DOU de 30/04/20 p. 90 - seção 1 - n° 82 - B Ed. Extra - Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 356, de 23 de março de 2020,
que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a fabricação,
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importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em
serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao
SARS-CoV-2.
Decreto nº 10.329, de 28/04/20 DOU de 04/05/20 p. 2 - seção 1 n° 83 - Retificação - Altera o
Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.
Resolução CFMV nº 1.322, de 30/04/19 DOU de 04/05/20 p. 203 - seção 1 - n° 83 - Dispõe ad
referendum do Plenário do CFMV, acerca do acompanhamento e sustentação oral remota e
eletrônica em processos que tramitam no Sistema CFMV/CRMVs durante o enfrentamento da
crise provocada pela Pandemia do COVID-19.
Medida Provisória nº 959, de 29/04/20 DOU de 30/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 81-A - Ed. Extra Estabelece a operacionalização do pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda e do benefício emergencial mensal de que trata a Medida Provisória nº
936, de 1º de abril de 2020, e prorroga avacatio legis da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018, que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.
Portaria PR-CC nº 204, de 29/04/20 DOU de 30/04/20 p. 1 - seção 1 n° 81-B - Ed. Extra Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, de
qualquer nacionalidade, por via terrestre, conforme recomendação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa.
Portaria MS-SAES nº 245, de 23/04/20 DOU de 30/04/20 p. 90- seção 1 n° 82- Republicação Inclui procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento exclusivo de
pacientes com diagnóstico de infecção pelo COVID-19 e altera o Sistema de Informação
Hospitalar do SUS (SIH/SUS) para permitir o registro de ações relativas ao enfrentamento do
COVID-19.
Portaria MS-FUNASA nº 2.172, de 29/04/20 DOU de 30/04/20 p. 95 - seção 1 n° 82- Dispõe
sobre medidas administrativas excepcionais para a garantia de continuidade dos instrumentos
de repasse, decorrente do estado de calamidade pública pelo Coronavírus (COVID-19), previsto
no Decreto Legislativo nº 6, de 20.03.2020 e de acordo com a Portaria nº 134, de 30 de março
de 2020 e Decreto nº 10.315, de 6 de abril de 2020.
Portaria Interministerial PR-CC nº 203, de 28/04/20 DOU de 28/04/20 p. 1 - seção 1 n° 80-A Ed. Extra - Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de
estrangeiros, por via aérea, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa.
Decreto nº 10.329, de 28/04/20 DOU de 29/04/20 p. 5 - seção 1 n° 81 - Altera o Decreto nº
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 377, de 28/04/19 DOU de 29/04/20 p. 56 - seção 1 - n° 81 Autoriza, em caráter temporário e excepcional, a utilização de "testes rápidos" (ensaios
imunocromatográficos) para a COVID-19 em farmácias, suspende os efeitos do § 2º do art. 69
e do art. 70 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009.
Portaria Interministerial PR-CC nº 201, de 24/04/20 DOU de 24/04/20 p. 1 - seção 1 n° 78-B Ed. Extra - Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de
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estrangeiros, por transporte aquaviário, conforme recomendação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa.
Portaria MCTIC-GM nº 1.819, de 23/04/20 DOU de 27/04/20 p. 13 - seção 1 n° 79 - Aprova os
parâmetros de aplicação dos recursos e os limites máximos anuais de recursos para as
operações especiais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT,
propostos pela Resolução nº 4/2020/SEI-MCTIC, de 16 de abril de 2020, da Câmara Técnica de
Políticas de Incentivo à Inovação.
Portaria CRF-SP nº 16, de 24/04/20 DOU de 27/04/20 p. 113- seção 1 - n° 79 - Dispõe acerca
da prorrogação da suspensão de prazos administrativos no âmbito deste CRF-SP em virtude
das medidas de enfretamento da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).
Lei nº 13.993, de 23/04/20 DOU de 24/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 78 - Dispõe sobre a proibição
de exportações de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate à
epidemia de coronavírus no Brasil.
Portaria MC-SEDS nº 59, de 22/04/20 DOU de 24/04/20 p. 145 - seção 1 n° 78 - Aprova
orientações e recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS dos estados, municípios e Distrito Federal quanto ao atendimento nos
serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no contexto de emergência em saúde
pública decorrente do novo Coronavírus, COVID-19.
Portaria MS-SAES nº 335, de 14/04/20 DOU de 24/04/20 p. 215 - seção 1 n° 78 - Inclui
descrições em procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses
e Materiais Especiais do SUS.
Portaria MS-SAES nº 336, de 14/04/20 DOU de 24/04/20 p. 215 - seção 1 n° 78 - Inclui
medicamento pertencente ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica na
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS.
Portaria MS-SAES nº 347, de 16/04/20 DOU de 24/04/20 p. 215 - seção 1 n° 78 - Inclui
atributos de medicamento pertencente ao Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica (CEAF), da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e
Materiais Especiais do SUS.
Portaria MS-SAES nº 370, de 22/04/20 DOU de 24/04/20 p. 219 - seção 1 n° 78 - Inclui e
Altera atributos de medicamentos pertencentes ao Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica (CEAF), da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e
Materiais Especiais do SUS.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 301, de 21/08/19 DOU de 24/04/20 p. 221 - seção 1 - n° 78 Republicação - Dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de
Medicamentos.
Resolução CFN nº 652, de 20/04/20 DOU de 24/04/20 p. 305 - seção 1 - n° 78 - Institui o
Código de Processamento Disciplinar para o Nutricionista e o Técnico em Nutrição e Dietética
(TND) e dá outras providências.
Lei nº 13.992, de 22/04/20 DOU de 23/04/20 p. 6 - seção 1 - n° 77 - Suspende por 120 (cento
e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das
metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Decreto nº 10.324, de 22/04/20 DOU de 23/04/20 p. 9 - seção 1 - n° 77 - Altera o Decreto nº
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10.249, de 19/02/2020, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e
estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício
de 2020.
Portaria MC-GM nº 366, de 22/04/20 DOU de 23/04/20 p. 16 - seção 1 n° 77 - Dispõe acerca
de medidas para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional,
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19, no âmbito do
Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS.
Resolução CFM nº 2.271, de 14/02/20 DOU de 23/04/20 p. 90 - seção 1 - n° 77 - Define as
unidades de terapia intensiva e unidades de cuidado intermediário conforme sua
complexidade e nível de cuidado, determinando a responsabilidade técnica médica, as
responsabilidades éticas, habilitações e atribuições da equipe médica necessária para seu
adequado funcionamento.
Resolução CFO nº 222, de 22/04/20 DOU de 23/04/20 p. 92 - seção 1 - n° 77 - Dispõe sobre a
utilização de meios tecnológicos para realização e documentação de reuniões dos órgãos
colegiados do Sistema Conselhos de Odontologia durante o período de suspensão das
atividades em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19).
Recomendação Conjunta MC-GM nº 1, de 16/04/20 DOU de 17/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 74-A
- Ed. Extra - Dispõe sobre cuidados a crianças e adolescentes com medida protetiva de
acolhimento, no contexto de transmissão comunitária do novo Coronavírus (Covid-19), em
todo o território nacional e dá outras providências.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 373, de 16/04/20 DOU de 17/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 74-B Ed. Extra - Altera o art. 29 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 72, de 29/12/2009
que dispõe sobre o Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de
controle sanitário instalados em território nacional, e embarcações que por eles transitem
durante a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) COVID-19.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 375, de 17/04/20 DOU de 17/04/20 p. 2 - seção 1 - n° 74-B Ed. Extra - Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre o regime para a submissão de
ensaios clínicos utilizados para a validação de dispositivos médicos de classes III e IV
identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de
saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
Medida Provisória nº 954, de 17/04/20 DOU de 17/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 74-C - Ed. Extra Dispõe sobre o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações prestadoras
de Serviço Telefônico Fixo Comutado e de Serviço Móvel Pessoal com a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, para fins de suporte à produção estatística oficial durante
a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Portaria MS-SESAI nº 3, de 17/04/20 DOU de 20/04/20 p. 161 - seção 1 n° 75 - Institui o
Comitê de Crise para planejamento, coordenação, execução, supervisão e monitoramento dos
Impactos da COVID-19 no âmbito da Saúde dos Povos Indígenas, com orientações específicas
para a organização dos atendimentos na assistência à população indígena no território de
abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena -DSEI Alto Rio Negro.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 376, de 20/04/20 DOU de 20/04/20 p. 3 - seção 1 - n° 75-B Ed. Extra - Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 355, de 23/03/2020, que a

4

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Gabinete do Secretário
Rua General Jardim, 36 – 2º andar – Vila Buarque
dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais afetos aos requerimentos de atos públicos de
liberação de responsabilidade da Anvisa em virtude da emergência de saúde pública
internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
Decreto, de 16/04/20 DOU de 16/04/20 p. 1 - seção 2 - n° 73-A Ed. Extra - Exonera LUIZ
HENRIQUE MANDETTA do cargo de Ministro de Estado da Saúde e Nomeia NELSON LUIZ
SPERLE TEICH.
Portaria MS-SAPS nº 29, de 16/04/20 DOU de 16/04/20 p. 1 - seção 1 n° 73-B- Prorroga o
prazo da etapa de transição da capitação ponderada do Programa Previne Brasil, referente à
Portaria nº 2.979/GM/MS, de 12 de novembro de 2019, para as equipes de Saúde da Família e
equipes de Atenção Primária do Distrito Federal e municípios constantes no Anexo da Portaria
nº 172/GM/MS, de 31 de janeiro de 2020, considerando o contexto da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (covid-19).
Portaria MS-SAPS nº 49, de 16/04/20 DOU de 27/12/19 p. 56 - seção 1 n° 74 - Republicação Define e homologa os códigos referentes s Identificações Nacionais de Equipe e aos Cadastros
Nacionais de Estabelecimentos de Saúde das equipes ou serviços de Atenção Primária à Saúde
credenciados e cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento,
monitoramento e avaliação.
Medida Provisória nº 951, de 15/04/20 DOU de 15/04/20 p. 1 - seção 1 - n°72-A - Ed. Extra Estabelece normas sobre compras públicas, sanções em matéria de licitação e certificação
digital e dá outras providências.
Medida Provisória nº 951, de 15/04/20 DOU de 15/04/20 p. 1 - seção 1 - n°72-B - Ed. Extra Retificação - Estabelece normas sobre compras públicas, sanções em matéria de licitação e
certificação digital e dá outras providências.
Lei Complementar nº 172, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 73 - Dispõe sobre
a transposição e a transferência de saldos financeiros constantes dos Fundos de Saúde dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses federais.
Resolução PR-CC nº 3, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 6 - seção 1 n° 73 - Institui Grupo de
Trabalho para a Coordenação de Ações Estratégicas para Construção de Hospitais de
Campanha Federais e Logística Internacional de Equipamentos Médicos e Insumos de Saúde,
em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise da
Covid-19.
Portaria MCTIC-GM nº 1.682, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 34- seção 1 n° 73 - Prorroga,
até 30 de abril de 2020, o prazo de vigência da Portaria nº 1.186/2020/SEI-MCTIC, de
20/03/2020, que regulamenta, em caráter excepcional e temporário, a jornada de trabalho
remoto, como medida de prevenção a infecção e propagação do novo Coronavírus (2019nCoV) no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Institutos e
Unidades de Pesquisa.
Portaria MS-GM nº 804, de 14/04/20 DOU de 16/04/20 p. 71 - seção 1 n° 73 - Altera a
Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o fluxo
de credenciamento desburocratizado para serviços e equipes de saúde no âmbito da
Secretaria de Atenção Primária à Saúde.
Portaria MS-GM nº 813, de 14/04/20 DOU de 16/04/20 p. 71 - seção 1 n° 73 - Dispõe sobre a
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suspensão do prazo processual afeto aos processos administrativos no âmbito da Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) em virtude da
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional pelo Ministério da
Saúde, em razão do SARS-CoV-2.
Portaria MS-GM nº 816, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 71 - seção 1 n° 73 - Habilita leitos
da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e UTI Pediátrico Tipo II COVID-19, e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser
disponibilizado ao Estado de São Paulo e Município de Taubaté.
Portaria MS-GM nº 821, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 73 - seção 1 n° 73 - Estabelece a
suspensão temporária da transferência a estados e municípios, de recursos incluídos no Bloco
de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), destinados ao custeio de Equipes
Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio (Programa
Melhor em Casa).
Portaria MS-GM nº 827, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 74 - seção 1 n° 73 - Inclui o
procedimento de complementação de valor de sessão de hemodiálise em pacientes com
suspeição ou confirmação de COVID-19 na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,
Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS e estabelece recurso do Bloco
de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos municípios,
estados e Distrito Federal, destinado à realização de hemodiálise em pacientes com suspeição
ou confirmação de COVID-19.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 371, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 80 - seção 1 - n° 73 Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 370, de 13 de abril de 2020, que dispõe
sobre a autorização prévia para fins de exportação de matéria-prima, produto semi-elaborado,
produto a granel ou produto farmacêutico acabado destinados ao combate da COVID-19.
Lei nº 13.989, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 73 - Dispõe sobre o uso da
telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2).
Resolução PR-CC nº 1, de 13/04/20 DOU de 14/04/20 p. 6 - seção 1 n° 71 - Institui o Grupo de
Trabalho para a Coordenação de Ações Estruturantes e Estratégicas para Recuperação,
Crescimento e Desenvolvimento do País, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-19.
Resolução PR-CC nº 2, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 5 - seção 1 n° 72 - Altera a Resolução
nº 1, de 13/04/2020, para dispor sobre a composição do Grupo de Trabalho para a
Coordenação de Ações Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e
Desenvolvimento do País, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-19.
Portaria MS-GM nº 774, de 09/04/20 DOU de 15/04/20 p. 76- seção 1 n° 72 - Republicação Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde - Grupos
do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser
disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e
serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar
decorrente do coronavírus - COVID 19.
Portaria MS-GM nº 778, de 09/04/20 DOU de 15/04/20 p. 77 - seção 1 n° 72 - Habilita
Unidade de Suporte Básico (USB), destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192, pertencente a Central de Regulação das Urgências Regional de São José dos
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Campos/SP, e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser incorporado
ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC do Estado de São Paulo e Município
de Paraibuna.
Portaria MS-GM nº 780, de 09/04/20 DOU de 15/04/20 p. 78 - seção 1 n° 72 - Renova a
qualificação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, (Dr. Alonso Martinez Vila Xavier) e
mantém os recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar incorporados ao limite
financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Estado de São Paulo e Município de
Araraquara.
Portaria MS-GM nº 781, de 09/04/20 DOU de 15/04/20 p. 78 - seção 1 n° 72 - Renova a
qualificação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, (Dr. Alonso Martinez Vila Xavier) e
mantém os recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar incorporados ao limite
financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Estado de São Paulo e Município de
Araraquara.
Portaria MS-GM nº 785, de 09/04/20 DOU de 15/04/20 p. 78 - seção 1 n° 72 - Renova a
qualificação e especifica a composição do incentivo de custeio da Unidade de Suporte Básico
(USB) pertencente à Central de Regulação (CRU) de São José do Rio Preto destinada ao Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), e mantém os recursos do Bloco de Custeio
das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar incorporados ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade
(MAC), do Estado de São Paulo e Município de Nova Granada.
Portaria MS-GM nº 790, de 13/04/20 DOU de 15/04/20 p. 79 - seção 1 n° 72 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 791, de 13/04/20 DOU de 15/04/20 p. 80 - seção 1 n° 72 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário
do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Portaria MS-GM nº 795, de 13/04/20 DOU de 15/04/20 p. 81 - seção 1 n° 72 - Habilita leitos
da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso do Bloco
de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo.
Portaria MS-GM nº 801, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 82 - seção 1 n° 72 - Credencia
automaticamente como equipes de Atenção Primária (eAP) os códigos das Identificações
Nacionais de Equipe - INE das equipes de Atenção Básica com carga horária equivalente à
Equipe de Saúde da Família certificadas no 3º Ciclo do Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).
Portaria MS-GM nº 802, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 84 - seção 1 n° 72 - Habilita
Estados, Distrito Federal e Municípios ao recebimento de incentivo para estruturação e
implementação de ações de alimentação e nutrição, com base na Política Nacional de
Alimentação e Nutrição - PNAN, referente ao exercício financeiro de 2020.
Portaria MS-GM nº 805, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 86 - seção 1 n° 72 - Habilita o

7

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Gabinete do Secretário
Rua General Jardim, 36 – 2º andar – Vila Buarque
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 806, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 87 - seção 1 n° 72 - Habilita
Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção
Básica (PAB).
Portaria MS-GM nº 808, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 89 - seção 1 n° 72 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados à
execução de obras de ampliação.
Portaria MS-GM nº 810, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 91 - seção 1 n° 72 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 811, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 92 - seção 1 n° 72 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 812, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 92 - seção 1 n° 72 - Habilita leitos
de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso do Bloco
de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 370, de 13/04/20 DOU de 13/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 70-A Ed. Extra - Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 352, de 20/03/2020, que dispõe
sobre a autorização prévia para fins de exportação de matéria-prima, produto semi-elaborado,
produto a granel ou produto farmacêutico acabado destinados ao combate da COVID-19.
Despacho MS-ANVISA-RDC nº 62, de 13/04/20 DOU de 13/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 70-A - Ed.
Extra - Altera a abertura de processo regulatório para alteração da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC n° 352, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre a autorização prévia para
fins de exportação de matéria-prima, produto semi-elaborado, produto a granel ou produto
farmacêutico acabado destinados ao combate da COVID-19.
Portaria MS-GM nº 759, de 08/04/20 DOU de 09/04/20 p. 1 - seção 1 n° 69-A - Ed. Extra Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital
destinados à execução de obras de construção.
Portaria MS-GM nº 763, de 08/04/20 DOU de 09/04/20 p. 20 - seção 1 n° 69-A - Ed. Extra Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 764, de 08/04/20 DOU de 09/04/20 p. 21 - seção 1 n° 69-A - Ed. Extra Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital
destinados à execução de obras de construção.
Portaria MS-GM nº 765, de 08/04/20 DOU de 09/04/20 p. 21 - seção 1 n° 69-A - Ed. Extra Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da
Atenção Básica (PAB).
Portaria MS-GM nº 766, de 08/04/20 DOU de 09/04/20 p. 28 - seção 1 n° 69-A - Ed. Extra Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da
Atenção Básica (PAB).
Portaria MS-GM nº 771, de 08/04/20 DOU de 09/04/20 p. 53 - seção 1 n° 69-A - Ed. Extra -
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Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da
Atenção Básica (PAB).
Portaria MS-GM nº 772, de 08/04/20 DOU de 09/04/20 p. 59- seção 1 n° 69-A - Ed. Extra Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 774, de 09/04/20 DOU de 09/04/20 p. 60- seção 1 n° 69-A Ed. Extra Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde - Grupos
do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser
disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e
serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar
decorrente do coronavírus - COVID 19.
Portaria MS-GM nº 758, de 09/04/20 DOU de 09/04/20 p. 1- seção 1 n° 69-C - Ed. Extra Define o procedimento para o registro obrigatório de internações hospitalares dos casos
suspeitos e confirmados de COVID-19, nos estabelecimentos de saúde públicos e privados que
prestam serviços no SUS.
Portaria MS-GM nº 774, de 09/04/20 DOU de 09/04/20 p. 1 - seção 1 n° 69-C Ed. Extra Retificação - Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de
Saúde - Grupos do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta ComplexidadeMAC, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de
ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e
hospitalar decorrente do coronavírus - COVID 19.
Portaria MEC-GM nº 383, de 09/04/20 DOU de 13/04/20 p. 24- seção 1 n° 70 - Dispõe sobre a
antecipação da colação de grau para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia
e Fisioterapia, como ação de combate à pandemia do novo coronavírus - Covid-19.
Portaria MS-GM nº430, de 19/03/20 DOU de 13/04/20 p. 58 - seção 1 n° 70 - Retificação Estabelece incentivo financeiro federal de custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, em
caráter excepcional e temporário, com o objetivo de apoiar o funcionamento em horário
estendido das Unidades de Saúde da Família (USF) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS) no
país, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19).
Medida Provisória nº 947, de 08/04/20 DOU de 08/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 68-A - Ed. Extra Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, para os fins que especifica. DOU
de 07/04/20 p. 13 - seção 1 n° 67-B - Ed. Extra- Regulamenta os procedimentos de que trata o
Decreto nº 10.316/2020, a respeito do Auxílio Emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2
de abril de 2020.
Portaria MS-GM nº 414, de 18/03/20 DOU de 09/04/20 p. 48 - seção 1 n° 69 - Republicação Autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrico, para
atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.
Portaria MS-GM nº 682, de 02/04/20 DOU de 09/04/20 p. 49 - seção 1 n° 69 - Republicação Atualiza, para o ano de 2020, os valores dos repasses de recursos financeiros federais
referente ao Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVisa), do Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Públicos de Saúde para os Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à execução das
ações de vigilância sanitária, em função do ajuste populacional de que trata o Art. 463, da
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Portaria de Consolidação n° 6/GM/MS, de 6 de setembro de 2017.
Portaria MS-GM nº 728, de 06/04/20 DOU de 09/04/20 p. 106 - seção 1 n° 69 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário
do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Portaria MS-GM nº 732, de 07/04/20 DOU de 09/04/20 p. 111 - seção 1 n° 69 - Prorroga os
prazos de qualificação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 369, de 08/04/20 DOU de 09/04/20 p. 114 - seção 1 - n° 69 Define os Diretores responsáveis pelas Diretorias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa.
Portaria MS-SAES nº 237, de 18/03/20 DOU de 09/04/20 p.115 - seção 1 - n° 69 Republicação - Inclui leitos e procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para
atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19.
Decreto nº 10.316, de 07/04/20 DOU de 07/04/20 p. 10 - seção 1 - n° 67-B - Ed. Extra Regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que estabelece medidas excepcionais de
proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).
Portaria MC-GM nº 351, de 07/04/20 DOU de 07/04/20 p. 13 - seção 1 n° 67-B - Ed. ExtraRegulamenta os procedimentos de que trata o Decreto nº 10.316/2020, a respeito do Auxílio
Emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.
Instrução Normativa MAPA-SDA nº 11, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 5 - seção 1 n° 68 Estabelece alterações pontuais em Instruções Normativas SDA ou Anexos de Instruções
Normativas SDA, que regulamentam o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE),
Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos (PNSS), Programa Nacional de Controle e
Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) e Programa Nacional de Sanidade Avícola
(PNSA), a fim de assegurar a manutenção da saúde pública, a atividade econômica pecuária e o
abastecimento de produtos de origem animal à população, no contexto da situação de
disseminação do COVID-19 e sua classificação mundial como pandemia e emergência de saúde
pública de importância internacional.
Portaria MS-GM nº 561, de 26/03/20 DOU de 08/04/20 p. 65 - seção 1 n° 68 - Republicação Autoriza a utilização de leitos de hospitais de pequeno porte para cuidados prolongados em
atendimento dos pacientes crônicos oriundos de Unidade de Terapia Intensiva e leitos de
enfermaria de hospitais de referência ao COVID-19.
Portaria MS-GM nº 568, de 26/03/20 DOU de 08/04/20 p. 65- seção 1 n° 68 - Republicação Autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto para atendimento
exclusivo dos pacientes COVID-19.
Portaria MS-GM nº 706, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 66 - seção 1 n° 68 - Habilita
Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção
Básica (PAB).
Portaria MS-GM nº 710, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 81 - seção 1 n° 68 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 712, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 82- seção 1 n° 68 - Habilita o
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Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 713, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 83- seção 1 n° 68 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 716, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 85- seção 1 n° 68 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 718, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 87- seção 1 n° 68 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário
do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 367, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 112 - seção 1 - n° 68 Dispõe sobre o controle de importação e exportação de substâncias, plantas e medicamentos
sujeitos a controle especial, e dá outras providências.
Portaria MS-GM nº 700, de 06/04/20 DOU de 07/04/20 p. 65 - seção 1 n° 67 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário
do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Portaria MS-GM nº 704, de 06/04/20 DOU de 07/04/20 p. 71 - seção 1 n° 67 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário
do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Portaria MS-GM nº 705, de 06/04/20 DOU de 07/04/20 p. 72 - seção 1 n° 67 - Habilita
Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção
Básica (PAB).
Resolução COFEN nº 637, de 06/04/20 DOU de 07/04/20 p. 164 - seção 1 - n° 67 - Autoriza,
em caráter excepcional, "ad referendum" do Plenário do Cofen, em virtude da situação gerada
pela pandemia da COVID-19, os Conselhos Regionais de Enfermagem a concederem inscrição
profissional aos egressos de cursos de enfermagem, de qualquer nível de formação, sem que
tenham colado grau, mediante apresentação de declaração de conclusão de curso emitida pela
respectiva instituição de ensino, e dá outras providências.
Decreto nº 10.308, de 02/04/20 DOU de 03/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 65 - Dispõe sobre
requisição de bens e serviços prestados por empresas públicas vinculadas ao Ministério da
Infraestrutura durante o período do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de
coronavírus (covid-19). DOU de 03/04/20 p. 111 - seção 1 n° 65 - Dispõe acerca da utilização
de recursos do Cofinanciamento Federal no atendimento às demandas emergenciais de
enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.
Resolução ME-CCE nº 28, de 01/04/20 DOU de 03/04/20 p. 63- seção 1 - n° 65 - Concede
redução temporária, para zero por cento, da alíquota do Imposto de Importação ao amparo do
artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto Legislativo
nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do
Corona Vírus / Covid-19.
Portaria Conjunta MC-SEDS nº 1, de 02/04/20 DOU de 03/04/20 p. 63- seção 1 - n° 65 Dispõe acerca da utilização de recursos do Cofinanciamento Federal no atendimento às
demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema
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Único de Assistência Social.
Lei nº 13.983, de 03/04/20 DOU de 03/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 65-B - Ed. Extra - Altera a Lei
nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a
execução da Lei Orçamentária de 2020.
Lei nº 13.984, de 03/04/20 DOU de 03/04/20 p. 4 - seção 1 - n° 65-B - Ed. Extra - Altera o art.
22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer como
medidas protetivas de urgência frequência do agressor a centro de educação e de reabilitação
e acompanhamento psicossocial.
Medida Provisória nº 944, de 03/04/20 DOU de 03/04/20 p. 5 - seção 1 - n° 65-B - Ed. Extra Institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos.
Decreto nº 10.311, de 03/04/20 DOU de 03/04/20 p. 6 - seção 1 - n° 65-B - Ed. Extra - Institui
o Conselho de Solidariedade para Combate àCovid-19e aos seus Efeitos Sociais e Econômicos.
Portaria MS-GM nº 682, de 02/04/20 DOU de 06/04/20 p. 86 - seção 1 n° 66 - Atualiza, para o
ano de 2020, os valores dos repasses de recursos financeiros federais referente ao Piso Fixo de
Vigilância Sanitária (PFVisa), do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para
os Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à execução das ações de vigilância
sanitária, em função do ajuste populacional de que trata o Art. 463, da Portaria de
Consolidação n° 6/GM/MS, de 6 de setembro de 2017.
Resolução COFEN nº 636, de 03/04/20 DOU de 06/04/20 p. 174 - seção 1 - n° 66 - Dispõe
sobre a participação dos profissionais de enfermagem, inscritos no Sistema Cofen/Conselhos
Regionais de Enfermagem, na Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo - Profissionais da
Saúde", voltada à capacitação e ao cadastramento de profissionais da área de saúde para o
enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19), instituída pelo Ministério da Saúde, e
dá outras providências.
Portaria CFP nº 19, de 02/04/20 DOU de 06/04/20 p. 175 - seção 1 - n° 66 - Prorroga o prazo
das medidas administrativas e de prestação de trabalho no modo remoto estabelecidas na
Portaria CFP nº 15, de 17 de março de 2020, para prevenir contágio pelo novo coronavírus
(COVID-19).
Lei nº 13.982, de 02/04/20 DOU de 02/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 64-A - Ed. Extra - Altera a Lei
nº 8.742, de 07/12/1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da
situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação
continuada (BPC), e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas
durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 06/02/2020.
Portaria MJSP-GM nº 8, de 02/04/20 DOU de 02/04/20 p. 4 - seção 1 - n° 64-A- Ed. Extra Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros
provenientes dos países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 366, de 02/04/20 DOU de 02/04/20 p. 4 - seção 1 - n° 64-A Ed. Extra - Dispõe sobre a importação de produtos para diagnóstico in vitro de Coronavírus
durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo
Coronavírus.
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Medida Provisória nº 938, de 02/04/20 DOU de 02/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 64-B - Ed. Extra Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem
recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19).
Medida Provisória nº 940, de 02/04/20 DOU de 02/04/20 p. 2 - seção 1 - n° 64-B - Ed. Extra Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$
9.444.373.172,00, para os fins que especifica.
Medida Provisória nº 941, de 02/04/20 DOU de 02/04/20 p. 2 - seção 1 - n° 64-B - Ed. Extra Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Cidadania,
no valor de R$ 2.113.789.466,00, para os fins que especifica.
Portaria PR nº 39, de 31/03/20 DOU de 03/04/20 p. 11 - seção 1 - n° 65 - Estabelece o regime
de trabalho remoto, em caráter temporário e excepcional, quanto ao exercício de atividades
por servidores e empregados públicos dos órgãos da Presidência da República em razão do
estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19).
Portaria MS-GM nº 654, de 01/04/20 DOU de 03/04/20 p. 111 - seção 1 n° 65 - Restabelece a
transferência mensal de recursos financeiros para o custeio mensal de Unidades destinadas ao
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).
Portaria MS-GM nº 662, de 01/04/20 DOU de 03/04/20 p. 113 - seção 1 n° 65 - Estabelece
regras de forma excepcional -para as transferências de recursos do Bloco de Custeio - Grupo
de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC pelo período de 90
(noventa) dias.
Portaria MS-GM nº 666, de 01/04/20 DOU de 03/04/20 p. 114 - seção 1 n° 65 - Dispõe sobre a
restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros provenientes dos países
que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
Portaria MS-GM nº 675, de 02/04/20 DOU de 03/04/20 p. 119 - seção 1 n° 65 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário
do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Portaria MS-GM nº 680, de 02/04/20 DOU de 03/04/20 p. 124- seção 1 n° 65 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário
do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Medida Provisória nº 934, de 01/04/20 DOU de 01/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 63-A - Ed. Extra Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de
que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 364, de 01/04/20 DOU de 01/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 63-C Ed; Extra - Suspende os efeitos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 302, de 13 de
outubro de 2005, em caráter temporário e excepcional, para os Laboratórios Federais de
Defesa Agropecuária (LFDA) que irão realizar análises para o diagnóstico da COVID-19.
Medida Provisória nº 936, de 01/04/20 DOU de 01/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 63-D- Ed. Extra -
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Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre
medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências.
Portaria PR-CC nº 47, de 26/03/20 DOU de 02/04/20 p. 1 - seção 1 - n° 64 - Retificação Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros por
transporte aquaviário, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa.
Portaria MS-GM nº 639, de 31/03/20 DOU de 02/04/20 p. 76 - seção 1 n° 64 - Dispõe sobre a
Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde", voltada à capacitação e ao
cadastramento de profissionais da área de saúde, para o enfrentamento à pandemia do
coronavírus (COVID-19).
Portaria MS-GM nº 643, de 01/04/20 DOU de 02/04/20 p. 77 - seção 1 n° 64 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 644, de 01/04/20 DOU de 02/04/20 p. 77 - seção 1 n° 64 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 646, de 01/04/20 DOU de 02/04/20 p. 79 - seção 1 n° 64 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário
do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Portaria MS-GM nº 652, de 01/04/20 DOU de 02/04/20 p. 87 - seção 1 n° 64 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário
do Limite F
Portaria MS-SESAI nº 36, de 01/04/20 DOU de 02/04/20 p. 91 - seção 1 n° 64 - Instituí o
Comitê de Crise Nacional para planejamento, coordenação, execução, supervisão e
monitoramento dos impactos da COVID-19 no âmbito da Saúde dos Povos Indígenas financeiro
da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Portaria MC-GM nº 340, de 30/03/20 DOU de 31/03/20 p. 5 - seção 1 - n° 62 - Estabelece
medidas para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
decorrente de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito das
Comunidades Terapêuticas.
Medida Provisória nº 933, de 31/03/20 DOU de 31/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 62-B - Ed. Extra Suspende, pelo prazo que menciona, o ajuste anual de preços de medicamentos para o ano de
2020.
Portaria PR-CC nº 158, de 31/03/20 DOU de 31/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 62-B - Ed. Extra Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros
provenientes da República Bolivariana da Venezuela, conforme recomendação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
Resolução CONTER nº 3, de 30/03/20 DOU de 01/04/20 p. 108 - seção 1 - n° 63 - Dispõe sobre
os procedimentos para mitigar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19,
causada pelo novo Coronavírus (Sars-CoV-2) e dá outras providências.
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Decreto nº 10.300, de 30/03/20 DOU de 31/03/20 p.3- seção 1 - n° 62 - Altera o Decreto nº
10.277, de 16 de março de 2020, para dispor sobre a composição do Centro de Coordenação
de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 347, de 17/03/20 DOU de 31/03/20 p. 80 - seção 1 - n° 62 Republicação - Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a
exposição à venda de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais, em virtude da
emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 356, de 23/03/20 DOU de 31/03/20 p. 81 - seção 1 - n° 62 Republicação -Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a
fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários
para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional
relacionada ao SARS-CoV-2.
Portaria PR-CC nº 152, de 27/03/20 DOU de 27/03/20 p. 1 - seção 1 - Ed. Extra n° 60-C Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros,
conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
Portaria MS-GM nº 580, de 27/03/20 DOU de 30/03/20 p. 75 - seção 1 n° 61 - Dispõe sobre a
Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo - Residentes na área de Saúde", para o
enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19).
Portaria MS-GM nº 582, de 27/03/20 DOU de 30/03/20 p. 76 - seção 1 n° 61 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 600, de 27/03/20 DOU de 30/03/20 p. 89 - seção 1 n° 61 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário
do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Resolução CFP nº 4, de 26/03/20 DOU de 30/03/20 p. 251 - seção 1 - n° 61 - Dispõe sobre
regulamentação de serviços psicológicos prestados por meio de Tecnologia da Informação e da
Comunicação durante a pandemia do COVID-19.
Portaria PR-CC nº 47, de 26/03/20 DOU de 26/03/20 p. 1 - seção 1 - Ed. Extra n° 59-A - Dispõe
sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros por transporte
aquaviário, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
Portaria MS-GM nº 561, de 26/03/20 DOU de 26/03/20 p. 1 - seção 1 n° 59-B - Autoriza a
utilização de leitos de hospitais de pequeno porte para cuidados prolongados em atendimento
dos pacientes crônicos oriundos de Unidade de Terapia Intensiva e leitos de enfermaria de
hospitais de referência ao COVID-19.
Portaria MS-GM nº 568, de 26/03/20 DOU de 26/03/20 p. 1 - seção 1 n° 59-B - Autoriza a
habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto para atendimento exclusivo dos
pacientes COVID-19.
Portaria MAPA-GM nº 116, de 26/03/20 DOU de 27/03/20 p. 4 - seção 1 n° 60 - Dispõe sobre
os serviços, as atividades e os produtos considerados essenciais pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento para o pleno funcionamento das cadeias produtivas de alimentos e
bebidas, para assegurar o abastecimento e a segurança alimentar da população brasileira
enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.
Resolução COFEN nº 634, de 26/03/20 DOU de 27/03/20 p. 117 - seção 1 - n° 60 - Autoriza e
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normatiza, "ad referendum" do Plenário do Cofen, a teleconsulta de enfermagem como forma
de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), mediante consultas,
esclarecimentos, encaminhamentos e orientações com uso de meios tecnológicos, e dá outras
providências.
Portaria MCTIC-GM nº 1.245, de 24/03/20 DOU de 25/03/20 p. 1- seção 1 n° 58-B - Define, no
âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), as
prioridades a serem adotadas para enfrentamento do Coronavírus - Covid-19.
Portaria MS-GM nº 545, de 25/03/20 DOU de 26/03/20 p. 121 - seção 1 n° 59 - Altera a
Portaria nº 488/GM/MS, de 23 de março de 2020, para orientar a aplicação de recursos
oriundos de emendas parlamentares em medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19).
Portaria MS-SESAI nº 16, de 24/03/20 DOU de 26/03/20 p. 122 - seção 1 n° 59 - Institui O
Comitê de Crise para planejamento, coordenação, execução, supervisão e monitoramento dos
Impactos da COVID-19 no âmbito da Saúde dos Povos Indígenas.
Portaria MS-SAES nº 245, de 24/03/20 DOU de 26/03/20 p. 127 - seção 1 n° 59 - Inclui
procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento exclusivo de pacientes
com diagnóstico de infecção pelo COVID-19.
Resolução COFFITO nº 517, de 25/03/20 DOU de 26/03/20 p. 132 - seção 1 - n° 59 - Dispõe
sobre a fiscalização quanto à disponibilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
para o enfrentamento da crise provocada pela Pandemia do COVID-19.
Portaria COFFITO nº 157, de 25/03/20 DOU de 26/03/20 p. 132 - seção 1 - n° 59 - Dispõe
sobre a criação da Comissão Nacional de Comunicação do Sistema COFFITO/CREFITOs para o
enfrentamento da crise provocada pela Pandemia da COVID-19.
Decreto nº 10.289, de 24/03/20 DOU de 24/03/20 p.1- seção 1 Ed. Extra - n° 57-A - Altera o
Decreto nº 10.277, de 16 de março de 2020, para instituir o Centro de Coordenação de
Operações, no âmbito do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da
Covid-19.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 352, de 20/03/20 DOU de 24/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 57-C Ed. Extra - Republicação - Dispõe sobre a autorização prévia para fins de exportação de
cloroquina e hidroxicloroquina, azitromicina e seus sais destinados ao combate da Covid-19.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 356, de 23/03/20 DOU de 24/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 57-C Ed. Extra - Republicação - Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos
para a fabricação, importação e aquisição de saúde pública de dispositivos médicos
identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência
internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 357, de 24/03/20 DOU de 24/03/20 p. 2 - seção 1 - n° 57-C Ed. Extra - Estende, temporariamente, as quantidades máximas de medicamentos sujeitos a
controle especial permitidas em Notificações de Receita e Receitas de Controle Especial e
permite, temporariamente, a entrega remota definida por programa público específico e a
entrega em domicílio de medicamentos sujeitos a controle especial, em virtude da Emergência
de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) relacionada ao novo Coronavírus (SARSCoV-2).
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Resolução MS-ANVISA-RDC nº 358, de 24/03/20 DOU de 24/03/20 p. 3 - seção 1 - n° 57-C Ed. Extra - Dispõe sobre os requisitos sanitários para a importação realizada por pessoa física
pela modalidade de remessa postal, remessa expressa e bagagem acompanhada durante a
pandemia do Novo Coronavírus.
Portaria MS-GM nº 480, de 23/03/20 DOU de 25/03/20 p. 80- seção 1 n° 58 - Estabelece
recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos
estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus
- COVID 19.
Resolução CFF nº 682, de 24/03/20 DOU de 25/03/20 p. 101 - seção 1 - n° 58 - Revogaad
referendum do Plenário a Resolução/CFF nº 681/2020 e adota procedimentos em decorrência
do novo Coronavírus (COVID-19).
Portaria MS-GM nº 467, de 20/03/20 DOU de 20/03/20 p.1- seção 1 Ed. Extra - n° 56-B Dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo
de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, decorrente da epidemia de COVID-19.
Medida Provisória nº 928, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 56-C - Ed. Extra Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019, e revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de
22 de março de 2020.
Portaria PR-CC nº 133, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p. 1 - seção 1 - Ed. Extra n° 56-C Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros
provenientes dos países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa.
Portaria MS-GM nº 488, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p.2- seção 1 Ed. Extra - n° 56 C Dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema
Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos
Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2020.
Portaria MS-GM nº 492, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p.4- seção 1 Ed. Extra - n° 56 C Institui a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo", voltada aos alunos dos cursos da área de
saúde, para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19).
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 353, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p. 5 - seção 1 - n° 56-C Ed. Extra - Delega ao Órgão de Vigilância Sanitária ou equivalente nos Estados e no Distrito
Federal a competência para elaborar a recomendação técnica e fundamentada relativamente
ao estabelecimento de restrições excepcionais e temporárias por rodovias de locomoção
interestadual e intermunicipal.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 354, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p. 5 - seção 1 - n° 56-C Ed. Extra - Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 351, de 20 de março de 2020,
que dispõe sobre a atualização do Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas,
Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de
1998, e dá outras providências.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 355, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p. 5 - seção 1 - n° 56-C -
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Ed. Extra - Dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais afetos aos requerimentos de atos
públicos de liberação de responsabilidade da Anvisa em virtude da emergência de saúde
pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 356, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p. 5 - seção 1 - n° 56-C Ed. Extra - Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a fabricação,
importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em
serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao
SARS-CoV-2.
Portaria MAPA-GM nº 103, de 23/03/20 DOU de 24/03/20 p. 2- seção 1 n° 57 - Regulamenta,
em caráter excepcional e temporário, medidas de enfrentamento e prevenção à infecção e
propagação do novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento.
Portaria MEC-GM nº 356, de 20/03/20 DOU de 20/03/20 p.1- seção 1 Ed. Extra - n° 55 B Dispõe sobre a atuação dos alunos dos cursos da área de saúde no combate à pandemia do
COVID-19 (coronavírus).
Portaria PR-CC nº 126, de 19/03/20 DOU de 20/03/20 p. 1 - seção 1 - Ed. Extra n° 55-D Republicação - Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de
estrangeiros oriundos dos países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa.
Portaria MS-GM nº 432, de 19/03/20 DOU de 20/03/20 p.1- seção 1 Ed. Extra - n° 55 F Institui a Força-Tarefa no âmbito do Ministério da Saúde para atuação especializada nas
demandas provenientes do Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes do Comitê
Federal de Assistência Emergencial.
Portaria MS-GM nº 454, de 20/03/20 DOU de 20/03/20 p.1- seção 1 Ed. Extra - n° 55 F Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus
(covid-19).
Medida Provisória nº 926, de 20/03/20 DOU de 20/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 55-G - Ed. Extra Altera a Lei nº 13.979, de 06/02/2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de
bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 352, de 20/03/20 DOU de 20/03/20 p. 5 - seção 1 - n° 55G - Ed.
Extra Dispõe sobre a autorização prévia para fins de exportação de cloroquina e
hidroxicloroquina e de produtos sujeitos à vigilância sanitária destinados ao combate da Covid19.
Portaria MS-GM nº 455, de 20/03/20 DOU de 23/03/20 p.128 - seção 1 - n° 56 - Habilita
Unidades de Suporte Básico (USB), Unidades de Suporte Avançado - USA, destinadas ao
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e estabelece recurso do Bloco de
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta
Complexidade (MAC), dos Estados e
Municípios.
Resolução COFFITO nº 516, de 20/03/20 DOU de 23/03/20 p. 184 - seção 1 - n° 56 - Dispõe
sobre a suspensão temporária do Artigo 15, inciso II e Artigo 39 da Resolução COFFITO nº
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424/2013 e Artigo 15, inciso II e Artigo 39 da Resolução COFFITO nº 425/2013 e estabelece
outras providências durante o enfrentamento da crise provocada pela Pandemia do COVID-19.
Portaria PR-CC nº 125, de 19/03/20 DOU de 19/03/20 p. 1 - seção 1 - Ed. Extra n° 54-B Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros oriundos
dos países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- Anvisa.
Portaria MS-GM nº 430, de 19/03/20 DOU de 20/03/20 p.150 - seção 1 - n° 55 - Estabelece
incentivo financeiro federal de custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, em caráter
excepcional e temporário, com o objetivo de apoiar o funcionamento em horário estendido
das Unidades de Saúde da Família (USF) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS) no país, para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19).
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 349, de 19/03/20 DOU de 20/03/20 p. 154 - seção 1 - n° 55 Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para tratamento de
petições de regularização de equipamentos de proteção individual, de equipamentos médicos
do tipo ventilador pulmonar e de outros dispositivos médicos identificados como estratégicos
pela Anvisa, em virtude da emergência de saúde pública internacional decorrente do novo
Coronavírus e dá outras
providências.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 350, de 19/03/20 DOU de 20/03/20 p. 154 - seção 1 - n° 55 Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e
comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização
da Anvisa e dá outras providências, em virtude da emergência de saúde pública internacional
relacionada ao SARS-CoV-2.
Portaria MEC-SE nº 491, de 19/03/20 DOU de 19/03/20 p. 1 - seção 1 - Ed. Extra n° 54-C Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19)
no âmbito do Ministério da Educação.
Portaria PR-CC nº 126, de 19/03/20 DOU de 19/03/20 p. 1 - seção 1 - Ed. Extra n° 54-E Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros oriundos
dos países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- Anvisa.
Portaria MS-SAES nº 237, de 18/03/20 DOU de 20/03/20 p.206 - seção 1 - n° 55 - Inclui leitos
e procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento exclusivo dos pacientes
com COVID-19.
Portaria Interministerial MJ-SP nº 7, de 18/03/20 DOU de 18/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 53-B Ed. Extra - Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública
previstas na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional.
Portaria MJ-SP nº 135, de 18/03/20 DOU de 18/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 53-B - Ed. Extra Estabelece padrões mínimos de conduta a serem adotados em âmbito prisional visando a
prevenção da disseminação do COVID-19.
Lei nº 13.957, de 18/03/20 DOU de 19/03/20 p. 4 - seção 1 - n° 54 - Altera a Lei nº 13.898, de
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11/11/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei
Orçamentária de 2020 e dá outras providências.
Portaria MCTIC-GM, nº 1.076, de 16/03/20 DOU de 19/03/20 p. 15 - seção 1 - n° 54 Estabelece medidas temporárias de prevenção à infecção e propagação do Coronavírus
(COVID-19) no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações MCTIC e de suas Entidades Vinculadas.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 347, de 17/03/20 DOU de 19/03/20 p. 76 - seção 1 - n° 54 Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a exposição à venda
de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais, em virtude da emergência de saúde
pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
Resolução COFFITO nº 150, de 18/03/20 DOU de 19/03/20 p. 81 - seção 1 - n° 54 - Dispõe
sobre medidas emergenciais de NATUREZA FISCAL para atendimento aos profissionais
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e ao Sistema COFFITO/CREFITOS para o
enfrentamento da crise provocada pela Pandemia da COVID-19.
Resolução CFP nº 15, de 17/03/20 DOU de 19/03/20 p. 81 - seção 1 - n° 54 - Estabelece
medidas administrativas temporárias para prevenir contágio pelo novo coronavírus (COVID19).
Decreto nº 10.277, de 16/03/20 DOU de 17/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 52-A - Ed. Extra Republicação - Institui o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da
Covid-19.
Portaria Interministerial MJ-SP nº 5, de 17/03/20 DOU de 17/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 52-C Ed. Extra - Dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
Portaria PR-CC nº 120, de 17/03/20 DOU de 18/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 53 - Dispõe sobre a
restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros oriundos da República
Bolivariana da Venezuela, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- Anvisa.
Portaria PR-CC-INTI nº 10, de 17/03/20 DOU de 18/03/20 p. 2 - seção 1 - n° 53 - Estabelece
orientações e diretrizes quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), no âmbito
do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.
Portaria PR-SG nº 8, de 17/03/20 DOU de 18/03/20 p. 3 - seção 1 - n° 53 - Estabelece o regime
de trabalho remoto, em caráter temporário e excepcional, quanto ao exercício de atividades
por servidores e empregados públicos dos órgãos da Presidência da República em razão do
estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19).
Resolução Normativa MS-ANS nº 453, de 12/03/20 DOU de 18/03/20 p. 56 - seção 1 - n° 53 Retificação - Altera a Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de novembro de 2020, que
dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar,
para regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para infecção
pelo Coronavírus.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 347, de 17/03/20 DOU de 18/03/20 p. 59 - seção 1 - n° 53 Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a exposição à venda
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de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais, em virtude da emergência de saúde
pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 348, de 17/03/20 DOU de 18/03/20 p. 59 - seção 1 - n° 53 Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para tratamento de
petições de registro de medicamentos, produtos biológicos e produtos para diagnóstico in
vitro e mudança pós-registro de medicamentos e produtos biológicos em virtude da
emergência de saúde pública internacional decorrente do novo Coronavírus.
Portaria MS-GM nº 395, de 16/03/20 DOU de 16/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 51-A - Ed. Extra Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de
Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito
Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19.
Portaria MS-GM nº 397, de 16/03/20 DOU de 16/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 51-B - Ed. Extra Altera as Portarias de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, nº 5 de 28 de
setembro de 2017, e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa
Saúde na Hora, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica.
Decreto nº 10.277, de 16/03/20 DOU de 16/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 51-C - Ed. Extra - Institui
o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19.
Decreto nº 10.277, de 16/03/20 DOU de 16/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 51-D - Ed. Extra Republicação - Institui o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da
Covid-19.
Instrução Normativa ME-SGDP nº 20, de 13/03/20 DOU de 13/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 50-A Ed. Extra - Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que estabelece
orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública
Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
Medida Provisória nº 924, de 13/03/20 DOU de 13/03/20 p. 1 - seção 1 - n° 50-B - Ed. Extra Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde, no valor de R$
5.099.795.979,00, para os fins que especifica.
Resolução Normativa MS-ANS nº 453, de 12/03/20 DOU de 13/03/20 p. 65 - seção 1 - n° 50 Altera a Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de novembro de 2020, que dispõe sobre o Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a
cobertura obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para infecção pelo Coronavírus.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 346, de 12/03/20 DOU de 13/03/20 p. 66 - seção 1 - n° 50 Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a certificação de
boas práticas de fabricação para fins de registro e alterações pós-registro de insumo
farmacêutico ativo, medicamento e produtos para saúde em virtude da emergência de saúde
pública internacional do novo Coronavírus.
Portaria MS-GM nº 356, de 11/03/20 DOU de 12/03/20 p. 185 - seção 1 - n° 49 - Dispõe sobre
a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
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2 - Legislação Estadual
Lei, nº 17.263, de 30/04/20 DOE de 01/05/20 p. 1- seção 1 n° 84 - Autoriza a transferência à
Conta Única do Tesouro Estadual de saldos positivos de fundos especiais de despesa, nos
termos que especifica, e dá outras providências.
Resolução SFP nº 35 de 30/04/20 DOE de 01/05/20 p. 11 - seção 1 n° 84 - Altera a Resolução
SFP 26/20, de 23-03-2020, que dispõe sobre o atendimento ao contribuinte no âmbito das
unidades da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
novo coronavírus (COVID-19).
Resolução SS nº 61, de 30/04/20 DOE de 01/05/20 p. 19 - seção 1 n° 84 - Estabelece medidas
administrativas prévias às publicações de contratos e instrumentos equivalentes no âmbito da
Administração Direta da Secretaria da Saúde, formulados para enfrentamento da pandemia do
Covid-19 (doença causada pelo Novo Coronavírus), e dá providências correlatas.
Extrato de Convênio CGCSS, de 2020 DOE de 01/05/20 p. 23 - seção 1 n° 84 - Operação
logística para armazenamento e distribuição de insumos e EPIS para enfrentamento da
pandemia do Covid-19 no âmbito do Estado de São Paulo, incluindo como unidade usuária o
almoxarifado CGA/SES no Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de
Saúde – CEADIS, no período de abril a setembro de 2020.
Extrato de Convênio CGCSS, de 2020 DOE de 01/05/20 p. 23 - seção 1 n° 84 - Inclusão como
unidade demandadora de serviços o Instituto de Infectologia Emílio Ribas a partir do mês de
abril, a suspensão dos exames de mamografia e ultrassonografia nas Unidades Móveis do
Programa Mulheres de Peito a partir do mês de abril e a implantação de 02 unidades móveis
de tomografia de raios-X a partir do mês de maio para atendimento prioritário a pacientes
confirmados ou com suspeitas de infecção pelo COVID-19 a partir do mês de maio no Serviço
Estadual de Diagnóstico por Imagem III – SEDI III.
Extrato de Convênio CGCSS, de 2020 DOE de 01/05/20 p. 24 - seção 1 n° 84 - Suspensão
temporária dos repasses dos recursos financeiros e das atividades e serviços de saúde do
Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema no exercício de 2020, em razão da
pandemia do novo Coronavírus – Covid 19.
Projeto de Lei nº 307, de 2020 DOE de 01/05/20 p. 5 - seção Leg. n° 78 - Dispõe, igualmente,
sobre normas atinentes às propostas para a alteração da legislação tributária, à política de
aplicação dos recursos pelas agências financeiras oficiais de fomento, à gestão da dívida
pública e à captação de recursos por órgãos da administração estadual.
Decreto, nº 64.956, de 29/04/20 DOE de 30/04/20 p. 1- seção 1 n° 83 - Determina a
obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial no âmbito do serviço de transporte
público de passageiros de responsabilidade do Estado de São Paulo, e dá providências
correlatas.
Portaria SFP-CAF nº 8, de 27/04/20 DOE de 30/04/20 p. 14 - seção 1 n° 83 - Dispõe sobre os
vencimentos, salários e proventos dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo,
referentes ao mês de ABRIL/2020.
Resolução SEDUC nº 47, de 29/04/20 DOE de 30/04/20 p. 14 - seção 1 n° 83 - Dispõe sobre a
elaboração do calendário escolar devido à suspensão das atividades escolares presenciais
como medida de prevenção do contágio pelo coronavírus (Covid-19).
Resolução SS nº 58, de 29/03/20 DOE de 30/04/20 p. 16 - seção 1 n° 83 - Estabelece a
transferência, mediante adesão, de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos
Municipais de Saúde, referente à diferença financeira da atualização da população dos
municípios aderente ao “Programa DOSE CERTA“ no ano de 2020 e dá outras providências.
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Resolução SS nº 59, de 29/03/20 DOE de 30/04/20 p. 18 - seção 1 n° 83 - Retifica a Resolução
SS-81, de 28-08-2019, que divulga os valores financeiros aprovados, por Deliberação da
Comissão Intergestores Bipartite – CIB, a serem transferidos, por meio do Fundo Estadual de
Saúde, aos Fundos Municipais de Saúde, referentes ao financiamento da Assistência
Farmacêutica na Atenção Básica do SUS/SP, e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 60, de 29/03/20 DOE de 30/04/20 p. 20 - seção 1 n° 83 - Estabelece a
transferência, mediante adesão, de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos
Municipais de Saúde, para os municípios que tiveram a população atualizada, a partir da data
da publicação da Portaria 3.193/2019 e dá outras providências.
Convênio Emergencial CGCSS, de 2020 DOE de 30/04/20 p. 22 - seção 1 n° 83 - Implantação,
operacionalização da gestão e execução, das atividades e serviços de saúde no Hospital de
Campanha do Ibirapuera, visando o enfrentamento da emergência em saúde pública
decorrente da pandemia da Covid-19.
Resolução Conjunta SFP-SEXDC nº 01, de 28/04/20 DOE de 29/04/20 p. 13 - seção 1 n° 82 Dispõe sobre a criação da Força-Tarefa GECOF (Grupo Estratégico de Combate e Fiscalização),
para reprimir abusos praticados no mercado de consumo durante a pandemia da COVID-19
(Novo Coronavírus), e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 57, de 28/03/20 DOE de 29/04/20 p. 19 - seção 1 n° 82 - Estabelece a
transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de
Saúde, em consonância ao programa 0930 – Atendimento Ambulatorial e Hospitalar da Rede
do Estado decorrentes de Emendas Parlamentares, para o financiamento de ações e serviços
para assistência integral à saúde da Comunidade.
Resolução SS nº 48, de 07/04/20 DOE de 29/04/20 p. 20 - seção 1 n° 82 - Retificação Estabelece a transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos
Municipais de Saúde, em consonância ao programa 0930 - Atendimento Ambulatorial e
Hospitalar da rede do Estado, para o financiamento de ações e serviços para assistência
integral à saúde da comunidade, inclusive às ações para o enfrentamento do Covid-19, (Novo
Coronavírus), e dá providencias correlatas.
Deliberação CIB nº 32, de 28/04/20 DOE de 29/04/20 p. 20- seção 1 n° 82 - Aprova os Projetos
de Transporte Sanitário Eletivo dos municípios relacionados.
Comunicado IAL nº 19, de 2020 DOE de 29/04/20 p. 20 - seção 1 n° 82 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente
data.
Comunicado IAL nº 20, de 2020 DOE de 29/04/20 p. 20 - seção 1 n° 82 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente
data.
Resolução USP nº 7.949, de 27/02/20 DOE de 29//04/20 p. 29 - seção 1 n° 82 - Dispõe sobre a
substituição de atividades presenciais da graduação por atividades utilizando tecnologias de
informação e comunicação durante o período de prevenção de contágio pela Covid-19 (Novo
Coronavírus) durante o ano letivo de 2020 e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 301, de 2020 DOE de 28/04/20 p. 4 - seção Leg. n° 82 - Determina que a
morte ou redução da capacidade laboral, decorrente do contágio da doença Covid-19 causada
pelo novo Coronaví rus, aos agentes de segurança pública e profissionais de saúde, será
considerada acidente em serviço ou ato de serviço para fins de reflexos previdenciários,
financeiros e trabalhistas. a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo.
Decreto nº 64.953, de 27/04/20 DOE de 28/04/20 p. 1- seção 1 n° 81 - Estende o prazo a que
alude o “caput” do artigo 2º do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que determinou a
suspensão das atividades de natureza não essencial na Administração Pública estadual, no
contexto da pandemia da COVID-19
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Deliberação CIB nº 30, de 27/04/20 DOE de 28/04/20 p. 18- seção 1 n° 81 - Aprova a
Distribuição dos Testes Rápidos para COVID-19 fornecidos pelo Ministério da Saúde conforme
definido na Nota Técnica.
Resolução SS nº 32, de 20/03/20 DOE de 28/04/20 p. 18 - seção 1 n° 81 - Retificação - Dispõe
sobre as diretrizes para manejo e seguimento dos casos de óbito no contexto da pandemia
COVID-19 no Estado de São Paulo
Projeto de Lei nº 289, de 2020 DOE de 27/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 75 - Dispõe sobre crédito
à indústria que manifestar compromisso para converter suas plantas industriais visando à
produção de EPIs, equipamentos e insumos hospitalares, e demais providências.
Projeto de Lei nº 290, de 2020 DOE de 27/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 75 - Cria um fundo
voltado para o investimento em pesquisas relacionadas ao covid-19.
Projeto de Lei nº 295, de 2020 DOE de 27/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 75 - Dispõe sobre a
redução de um terço (33,3%) do valor das mensalidades da rede privada de ensino superior
durante o Plano de Contingência do Estado de São Paulo para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus - Covid-19.
Deliberação CIB nº 29, de 24/04/20 DOE de 25/04/20 p. 15- seção 1 n° 80 - Aprova o mapa do
conjunto de hospitais e respectivos leitos para o enfrentamento da COVID-19, no Estado de
São Paulo.
Comunicado IAL nº 16, de 24/04/20 DOE de 25/04/20 p. 20 - seção 1 n°80 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente
data.
Comunicado IAL nº 17, de 24/04/20 DOE de 25/04/20 p. 20 - seção 1 n°80 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente
data.
Portaria HCRP nº 77, de 23/02/20 DOE de 25//04/20 p.22 - seção 1 n° 80 - Determina os leitos
descritos no Mapa de Leitos COVID-19, Anexo I, como exclusivos para o combate ao COVID-19,
onde deverão ser internados somente pacientes com quadros respiratórios suspeitos
ou confirmados de COVID-19.
Projeto de Lei nº 281, de 2020 DOE de 25/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 74 - Dispõe sobre medidas
de garantia da equidade na atenção integral à saúde da população negra em casos de
epidemias ou pandemias, surtos provocados por doenças contagiosas ou durante a decretação
de Estado de Calamidade Pública.
Projeto de Lei nº 282, de 2020 DOE de 25/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 74 - Estabelece
procedimento especial aos funcionários públicos que auxiliam no combate ao COVID-19 no
atendimento à população, em hospitais públicos, privados ou de campanha sediados no
Estado de São Paulo.
Projeto de Lei nº 285, de 2020 DOE de 25/04/20 p. 6 - seção Leg. n° 74 - Dispõe sobre a
obrigatoriedade do compartilhamento de dados sobre a propagação e efeitos do Coronavírus
entre órgãos e entidades da administração pública direta e indireta no âmbito do Estado de
São Paulo.
Projeto de Lei nº 286, de 2020 DOE de 25/04/20 p. 6 - seção Leg. n° 74 - Cria programa de
combate à violência doméstica no âmbito do Estado de São Paulo e dá outras providências.
Decreto nº 64.949, de 23/04/20 DOE de 24/04/20 p. 1 - seção 1 n° 79 - Dá nova redação ao
artigo 4º do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta quarentena no Estado de
São Paulo, no contexto da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências
complementares.
Resolução SS nº 55, de 23/04/20 DOE de 24/04/20 p. 25 - seção 1 n° 79 - Estabelece a
transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de
Saúde, em consonância ao programa 6273 – Desenvolvimento de Ações de Saúde decorrentes

24

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Gabinete do Secretário
Rua General Jardim, 36 – 2º andar – Vila Buarque
de Emendas Parlamentares, para o financiamento de ações e serviços para assistência integral
à saúde da comunidade.
Deliberação SS nº 10, de 23/04/20 DOE de 24/04/20 p. 28- seção 1 n° 79 - O Comitê
Administrativo Extraordinário COVID-19, no uso da competência delibera as ações
relacionadas.
Resolução SS nº 34, de 23/03/20 DOE de 24/04/20 p. 28 - seção 1 n° 79 - Retificação - Dispõe
sobre o “Calendário de Vacinação do Programa Estadual de Imunização do Estado de São
Paulo”, e dá outras providências.
Comunicado IAL nº 13, de 17/04/20 DOE de 24/04/20 p. 29 - seção 1 n° 79 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente
data.
Portaria ICF nº 4 , de 23/04/20 DOE de 24//04/20 p. 30 - seção 1 n° 79 - Altera a publicação da
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.
Decreto nº 64.948, de 22/04/20 DOE de 23/04/20 p. 1 - seção 1 n° 78 - Dispõe sobre abertura
de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal na Reserva de Contingência- RECON, visando ao
atendimento de Despesas de Contingência.
Comunicado IAL nº 13, de 17/04/20 DOE de 23/04/20 p. 14 - seção 1 n° 78 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente
data.
Comunicado IAL nº 14, de 22/04/20 DOE de 23/04/20 p. 14 - seção 1 n° 78 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente
data.
Comunicado IAL nº 15, de 22/04/20 DOE de 23/04/20 p. 14 - seção 1 n° 78 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente
data.
Termo de Aditamento CGCSS nº 2, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 15- seção 1 n° 78 - tem por
objeto a inclusão do exame PCR -RT para detecção do COVID – 19 no escopo de exames
oferecidos no Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Norte – Ceac Norte, como parte das
medidas para ampliação do atendimento assistencial durante o enfrentamento da Pandemia
no âmbito do Estado de São Paulo, elencando como unidades demandadoras o Hospital
Regional de Osasco, Conjunto Hospitalar do Mandaqui, Hospital Estadual Vila Alpina, Hospital
Estadual de Itaquaquecetuba, Hospital Estadual Mário Covas e Hospital Guilherme Álvaro de
Santos nos meses de abril, maio e junho do presente exercício.
Projeto de Lei nº 264, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 72 - Dispõe sobre medidas
complementares que versam sobre o distanciamento social (quarentena vertical) relacionadas
à circulação de pessoas em espaços abertos ao público, ou de uso coletivo, para evitar a
propagação da infecção e a transmissão do Coronavírus no âmbito do estado de São Paulo.
Projeto de Lei nº 265, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 72 - Proíbe e estabelece
penalidades para elevação injustificada de preços de insumos, produtos ou serviços utilizados
no combate e prevenção à contaminação do novo Coronavírus (COVID-19).
Projeto de Lei nº 269, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 6 - seção Leg. n° 72 - Dispõe sobre
estabelecimento de uma Linha de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica – LAVIDA no
âmbito do Estado de São Paulo em virtude do alarmante aumento dos índices de violência
doméstica e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 270, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 7 - seção Leg. n° 72 - Dispõe sobre a
proteção de mulheres em situação de violência durante a vigência do estado de calamidade
pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, ou enquanto durarem medidas de
quarentena e restrições de atividades no contexto da pandemia do COVID-19.
Projeto de Lei nº 272, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 7 - seção Leg. n° 72 - Dispõe sobre as
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medidas sanitárias a serem observadas nos próprios da administração direta, indireta e
funcional do Estado de São Paulo para a contenção da expansão da Covid-19.
Projeto de Lei nº 273, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 7 - seção Leg. n° 72 - Dispõe sobre as
medidas sanitárias a serem observadas nos estabelecimentos comerciais do Estado de São
Paulo para a contenção da expansão da Covid-19.
Projeto de Lei nº 274, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 7 - seção Leg. n° 72 - Dispõe sobre a
concessão de gratificação de insalubridade aos servidores públicos no Estado de São Paulo
vinculados ao Sistema Único de Saúde que atuam no tratamento dos pacientes infectados com
a Covid-19.
Projeto de Lei nº 275, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 7 - seção Leg. n° 72 - Garante aos
profissionais do Sistema Único de Saúde que especifica a reserva de leitos para tratamento da
Covid-19.
Decreto nº 64.946, de 17/04/20 DOE de 18/04/20 p. 1 - seção 1 n° 76 - Estende, até
10/05/2020, o período de quarentena de que trata o parágrafo único do artigo 1º do Decreto
nº 64.881, de 22/03/2020, como medida necessária ao enfrentamento da pandemia da COVID19 (Novo Coronavírus), no Estado de São Paulo.
Despacho GOV, de 24/01/20 DOE de 18/04/20 p. 1 - seção 1 n° 76 - Republicação - Dispõe
sobre autorização para abertura de concurso público.
Resolução SS nº 54, de 17/04/20 DOE de 18/04/20 p. 16 - seção 1 n° 76 - Altera a composição
da Comissão de Avaliação das doações de bens e materiais a serem utilizados na prevenção e
combate ao Covid-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas.
Comunicado CVS-SAMA nº 12, de 2020 DOE de 20/04/20 p. 17 - seção 1 n° 76 - Torna público
recomendações para Alojamentos de Trabalhadores Rurais Durante a Pandemia de Covid-19.
Comunicado CVS-SAMA nº 13, de 2020 DOE de 20/04/20 p. 17 - seção 1 n° 76 - Torna público
pulverização de Desinfetantes em Locais de Trânsito Intenso de Pessoas para Prevenir Covid19.
Projeto de Lei nº 257, de 2020 DOE de 18/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 71 - Reconhece a prática
de atividades e exercícios físicos como essenciais para a população de São Paulo em
estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços
públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.
Projeto de Lei nº 261, de 2020 DOE de 18/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 71 - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos,
industriais, comerciais e bancários, como medida de enfrentamento à disseminação do novo
Coronavírus, causador da COVID-19, na forma que indica, e dá outras providências.
Comunicado IAL nº 11, de 15/04/20 DOE de 17/04/20 p. 21 - seção 1 n° 75 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente
data.
Comunicado IAL nº 12, de 16/04/20 DOE de 17/04/20 p. 21 - seção 1 n° 75 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente
data.
Portaria HGA, de 16/04/20 DOE de 17//04/20 p. 23 - seção 1 n° 75 - Retifica a Comissão
Coronavirus -Covid 19 do Hospital Guilherme Álvaro, a partir do dia 16-04-2020.
Projeto de Lei nº 249, de 2020 DOE de 17/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 70 - Autoriza o Poder
Executivo a requisitar leitos hospitalares privados para atendimento de pacientes da rede
pública e do SUS, bem como vagas de hospedagem para funcionários da saúde, no período de
combate ao Covid-19.
Projeto de Lei nº 250, de 2020 DOE de 17/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 70 - Altera a Lei nº 10.705,
de 28 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis"
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e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD visando à mitigação dos efeitos da pandemia
do novo coronavírus - COVID 19 no âmbito do Estado de São Paulo.

Projeto de Lei nº 252, de 2020 DOE de 17/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 70 - Autoriza o
Poder Executivo a criar a Central Única de Regulação e a Fila Única Estadual para
internação em UTIs de pacientes com suspeita ou contaminação por COVID-19.
Projeto de Lei nº 255, de 2020 DOE de 17/04/20 p. 7 - seção Leg. n° 70 - Dispõe sobre uma
central de informações sobre pacientes internados no SUS durante a pandemia do covid-19.
Comunicado IAL nº 10, de 14/04/20 DOE de 16/04/20 p. 17 - seção 1 n° 74 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19.
Decreto nº 64.937, de 13/04/20 DOE de 15/04/20 p. 1 - seção 1 n° 73 - Retificação - Dispõe
sobre medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais, durante a vigência do
estado de calamidade pública decorrente da Emergência em Saúde Pública Internacional, no
contexto da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus).
Resolução SS nº 51, de 13/04/20 DOE de 15/04/20 p. 18 - seção 1 n° 73 - Republicação Altera o Anexo da Resolução SS 82 de 23, publicada em 24-07-2012 que dispõe sobre a
identificação das unidades de saúde por áreas e a fixação de limites para a realização de
Plantões e Plantões em Estado de Disponibilidade pelas classes de Médico, Médico Sanitarista
e Cirurgião Dentista e dá providências correlatas.
Projeto de Lei nº 243, de 2020 DOE de 15/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 68 - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras, álcool gel e aferição de temperatura em
estabelecimentos privados determinados por atividade essenciais, como medida de
enfrentamento ao novo coronavírus, no âmbito do estado de São Paulo e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 244, de 2020 DOE de 15/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 68 - Obriga o poder
público a fornecer e incentivar o uso de máscaras, álcool gel e equipamento de aferição de
temperatura em entidades de Organização não Governamentais – ONG´s de assistência social
que prestam serviços no enfrentamento ao novo coronavírus, no âmbito do estado de São
Paulo e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 246, de 2020 DOE de 15/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 68 - Autoriza o Poder
Executivo a pagar adicional extraordinário a trabalhadores e servidores das áreas da
enfermagem e de atendimento epidemiológico e sanitário, decorrente de suas atividades no
período de combate ao Covid-19.
Decreto nº 64.936, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 1 - seção 1 n° 72 - Dispõe sobre medidas
de redução de despesas no contexto da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus).
Decreto nº 64.937, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 1 - seção 1 n° 72 - Dispõe sobre medidas
de redução de despesas com pessoal e encargos sociais, durante a vigência do estado de
calamidade pública decorrente da Emergência em Saúde Pública Internacional, no contexto da
pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus).
Decreto nº 64.938, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 1 - seção 1 n° 72 - Dispõe sobre a ação
Alimento Solidário, no âmbito do Projeto Família Paulista, instituído pelo Decreto nº 61.675,
de 2 de dezembro de 2015, e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 52, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 21 - seção 1 n° 72 - Estabelece fluxo
para a transferência de pacientes sem suspeita de Covid-19, internados em estabelecimentos
de saúde de maior complexidade, que atuarão como referência para Covid-19, com vistas à
ampliação de leitos para atendimento à pandemia.
Resolução SS nº 53, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 21 - seção 1 n° 72 - Regulamenta,
estabelece competências, fluxos e responsabilidades na regulação do acesso à saúde, no
âmbito das internações nos leitos hospitalares disponibilizados pelas unidades de saúde
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vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) da Administração Direta, Indireta, Autárquica,
Contratada ou Conveniada com o Estado de São Paulo/Secretaria de Estado da Saúde - SES-SP,
por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).
Deliberação CIB nº 26, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 22 - seção 1 n° 72 - Aprova e atualiza
Ad Referendum o mapa do conjunto de hospitais e respectivos leitos para o enfrentamento da
Covid-19, no Estado de São Paulo.
Comunicado IAL nº 9, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 22 - seção 1 n° 72 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente
data.
Projeto de Lei nº 240, de 2020 DOE de 14/04/20 p. 7 - seção Leg. n° 67 - Dispõe sobre a
autorização de realização domiciliar de testes laboratoriais gratuitos nas pessoas com sintomas
de covid-19, no âmbito do Estado de São Paulo, enquanto permanecer o estado de emergência
decretado pelo governo do Estado de São Paulo.
Resolução SS nº 47, de 07/04/20 DOE de 10/04/20 p. 21 - seção 1 n° 71 - Aprova Norma
Técnica concernente à abordagem ao paciente tabagista à vista da pandemia do Covid-19
(Novo Corona Vírus), e dá providências correlatas.
Comunicado IAL nº 8, de 09/04/20 DOE de 10/04/20 p. 22 - seção 1 n° 71 - Torna público os
laboratórios habilitados para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente
data.
Decreto nº 64.928, de 08/04/20 DOE de 09/04/20 p. 1 - seção 1 n° 70 - Dispensa da
observância do disposto no “caput” do artigo 2º do Decreto nº 32.117, de 10 de agosto de
1990, alterado pelo Decreto nº 43.914, de 26 de março de 1999, as aquisições de bens
necessários ao enfrentamento da COVID-19 (Novo Coronavírus).
Decreto nº 64.929, de 08/04/20 DOE de 09/04/20 p. 1 - seção 1 n° 70 - Dispõe sobre abertura
de crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade Social na Secretaria da Saúde, visando ao
atendimento de Despesas Correntes e de Capital.
Resolução SS nº 48, de 07/04/20 DOE de 09/04/20 p. 20 - seção 1 n° 70 - Republicação Estabelece a transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos
Municipais de Saúde, em consonância ao programa 0930 - Atendimento Ambulatorial e
Hospitalar da rede do Estado, para o financiamento de ações e serviços para assistência
integral à saúde da comunidade, inclusive às ações para o enfrentamento do Covid-19, (Novo
Coronavírus), e dá providencias correlatas.
Resolução SS nº 49, de 08/04/20 DOE de 09/04/20 p. 22 - seção 1 n° 70 - Estabelece medidas
temporárias para organização dos trabalhos e prevenção ao contágio pelo Covid-19, no âmbito
da pasta.
Deliberação CIB nº 25, de 08/04/20 DOE de 09/04/20 p. 24 - seção 1 n° 70 - Aprova Ad
Referendum, NOTA TECNICA CIB referente às orientações para grade de referência de urgência
e emergência, no contexto da COVID-19.
Comunicado HRA, de 2020 DOE de 09/04/20 p. 64 - seção 1 n° 70 - Aquisição de
Medicamentos para atender a demanda dos casos a serem atendidos em nosso hospital de
pessoas acometidas por Covid-19, através de Ata de Registro de Preços, para este Hospital
Regional de Assis.
Edital IAL nº 13 de 2020 DOE de 09//04/20 p. 88 - seção 1 n° 70 - Torna pública a prorrogação
de bolsas do processo Seletivo de 2019, para a nova vigência de 08/04/20 a 07-04-2021,
referente ao Programa de Formação para a Investigação Científica do Instituto Adolfo Lutz.
Resolução SS nº 48, de 07/04/20 DOE de 08/04/20 p. 16 - seção 1 n° 69 - Estabelece a
transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de

28

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Gabinete do Secretário
Rua General Jardim, 36 – 2º andar – Vila Buarque
Saúde, em consonância ao programa 0930 - Atendimento Ambulatorial e Hospitalar da rede do
Estado, para o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da
comunidade, inclusive às ações para o enfrentamento do Covid-19, (Novo Coronavírus), e dá
providencias correlatas.
Comunicado SS de 2020 DOE de 08/04/20 p. 19 - seção 1 n° 69 - Convoca as empresas
interessadas em fornecer, por meio de contratação direta (emergencial, disciplinada pela Lei
13.979, de 6 de fevereiro de 2020), e entrega no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da
publicação deste instrumento, do(s) equipamento(s) relacionados.
Comunicado IAL nº 7, de 07/04/20 DOE de 08/04/20 p. 19 - seção 1 n° 69 - Torna público os
laboratórios habilitados para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente
data.
Projeto de Lei nº 230, de 2020 DOE de 08/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 65 - Cria em caráter de
excepcionalidade o abono salarial aos servidores e funcionários públicos do Quadro da Saúde e
de outros quadros por serviços essenciais prestados no combate à pandemia do COVID-19.
Decreto nº 64.920, de 06/04/20 DOE de 06/04/20 p. 1 - seção 1 n° 68 - Estende o prazo da
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e dá providências
correlatas.
Resolução SS, de 03/04/20 DOE de 07/04/20 p. 53 - seção 1 n° 68 - Republicação - Designa, à
vista do disposto no art. 2º do Dec. 64.877- 2020, os indicados para comporem o Grupo
Executivo para atuação conjunta da Secretaria de Governo e da Secretaria da Saúde, no
âmbito da pandemia da Covid-19 (Novo Coronavírus), na qualidade de representantes.
Deliberação CIB nº 23, de 02/04/20 DOE de 07/04/20 p. 54 - seção 1 n° 68 - Republicação Aprova Ad Referendum, o mapa do conjunto de hospitais e respectivos leitos para o
enfrentamento da COVID-19, no Estado de São Paulo. Link:
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/lista_legislacoes/legis_2020/E_DL-CIB-23_020420.pdf
Portaria CVS nº 4, de 02/04/20 DOE de 07/04/20 p. 63 - seção 1 n° 68 - Constitui a Equipe de
Vigilância Sanitária, do Centro de Vigilância Sanitária - CVS.
Portarias USP nº 7.633 de 06/04/20 DOE de 07//04/20 p. 86 - seção 1 n° 68 - Dispõe sobre a
criação do Programa USP Vida, voltado a captar recursos para apoiar pesquisas e ações para o
enfrentamento da crise causada pela Covid-19 e para outras ações direcionadas à qualidade de
vida e saúde da população.
Projeto de Lei nº 225, de 2020 DOE de 07/04/20 p. 6 - seção Leg. n° 64 - Dispõe sobre o acesso
ao prontuário médico do paciente por meios eletrônicos, na rede pública e privada de saúde,
no âmbito do Estado de São Paulo.
Decreto nº 64.917, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 1 - seção 1 n° 67 - Suspende os prazos
processuais que especifica.
Decreto nº 64.918, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 1 - seção 1 n° 67 - Altera a redação do
Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública,
decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo, e dá providências
correlatas.
Decreto nº 64.919, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 1 - seção 1 n° 67 - Estabelece as medidas
de segurança contra incêndio em unidades de atendimento médico de caráter temporário,
para o enfrentamento da pandemia ocasionada pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) e dá
providências correlatas.
Despacho GOV, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 1 - seção 1 n° 67 - Autoriza contratação de
pessoal.
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Resolução GOV-SS, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 20- seção 1 n° 67 - Designa, à vista do
disposto no art. 2º do Dec. 64.877- 2020, os indicados para comporem o Grupo Executivo para
atuação conjunta da Secretaria de Governo e da Secretaria da Saúde, no âmbito da pandemia
da Covid-19 (Novo Coronavírus), na qualidade de representantes.
Resolução SS nº 44, de 02/04/20 DOE de 04/04/20 p. 20- seção 1 n° 67 - Republicação - Cria,
na Secretaria da Saúde, a Comissão de Avaliação das doações de bens e materiais a serem
utilizados na prevenção e combate ao COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências
correlatas.
Resolução SS nº 45, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 20- seção 1 n° 67 - Estabelece a
transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de
Saúde do Município de São Paulo, a serem destinados às ações de saúde para o enfrentamento
do Covid-19, (Novo Coronavírus), e dá providencias correlatas.
Deliberação SS nº 8, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 21 - seção 1 n° 67 - Deliberações como
medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual.
Resolução SS nº 43, de 01/04/20 DOE de 04/04/20 p. 21 seção 1 n° 67 - Retificação Regulamenta, no âmbito do Estado de São Paulo, o fluxo para o diagnóstico do novo
coronavírus – COVID-19, indica os laboratórios integrantes, e dá providências correlatas.
Deliberação CIB nº 24, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 21 - seção 1 n° 67 - Aprova Ad
Referendum, o Plano de Contingência do Estado de São Paulo para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus – 2019 nCoV.
Comunicado IAL nº 5, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 21 - seção 1 n° 67 - Torna públicos os
laboratórios habilitados para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente
data, relacionados.
Comunicado IAL nº 6, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 21 - seção 1 n° 67 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da Covid-19 por RT--PCR na presente
data.
Comunicado CVS-DVST nº 9, de 2020 DOE de 04/04/20 p. 21 - seção 1 n° 67 - Republicação Orientações aos serviços funerários no manejo do corpo durante a pandemia de Covid-19.
Comunicado CVS-SAMA nº 10 de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 21 - seção 1 n° 67 - Estabelece
referências para prevenir riscos à saúde da população e orientar as instâncias regionais e
municipais do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (Sevisa).
Deliberação SS nº 9, de 04/04/20 DOE de 04/04/20 p.1 - seção 1 n° 67 - Ed. Suplementar Torna sem efeito em todas as Secretarias publicadas a Deliberação nº 8, de 3 de abril de 2020,
deste Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o Artigo 3° do Decreto n°
64.864, de 16 de março de 2020.
Projeto de Lei nº 211, de 2020 DOE de 04/04/20 p. 3 - seção Leg. n° 63 - Estabelece horário
especial e exclusivo para o atendimento dos consumidores maiores de 60 (sessenta) anos nos
locais em que especifica, enquanto durar os efeitos do estado de calamidade pública
decorrente da pandemia do COVID-19.
Comunicado IAL nº 3, de 31/0320 DOE de 01/04/20 p. 22 - seção 1 n° 64 - Torna públicos os
laboratórios habilitados para a realização de diagnóstico da Covid-19 por RT-PCR na presente
data.
Resolução SS nº 44, de 30/03/20 DOE de 03/04/20 p. 22- seção 1 n° 66 - Cria, na Secretaria da
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Saúde, a Comissão de Avaliação das doações de bens e materiais a serem utilizados na
prevenção e combate ao COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 43, de 01/04/20 DOE de 03/04/20 p. 22- seção 1 n° 66 - Republicação Regulamenta, no âmbito do Estado de São Paulo, o fluxo para o diagnóstico do novo
coronavírus – COVID-19, indica os laboratórios integrantes, e dá providências correlatas.
Deliberação CIB nº 23, de 02/04/20 DOE de 03/04/20 p. 22 - seção 1 n° 66 - Aprova Ad
Referendum, o mapa do conjunto de hospitais e respectivos leitos para o enfrentamento da
COVID-19, no Estado de São Paulo.
Comunicado CVS-DVST nº 9, de 2020 DOE de 03/04/20 p. 27 - seção 1 n° 66 - Orientações aos
serviços funerários no manejo do corpo durante a pandemia de Covid-19.
Projeto de Lei nº 200, de 2020 DOE de 03/04/20 p. 4 - seção Leg. n° 62 - Torna obrigatória a
realização de testes para a detecção do novo coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 201, de 2020 DOE de 03/04/20 p. 4 - seção Leg. n° 62 - Estabelece medidas
para profissionais de saúde durante o período de calamidade pública resultante da pandemia
de COVID-19.
Projeto de Lei nº 204, de 2020 DOE de 03/04/20 p. 5 - seção Leg. n° 62 - Dispõe sobre o Plano
Emergencial para Enfrentamento ao coronavírus nos territórios indígenas no Estado de São
Paulo, assegurando a garantia de direitos sociais e territoriais, bem como com medidas
específicas de vigilância sanitária e epidemiológica para prevenção do contágio e da
disseminação da COVID-19.
Projeto de Lei nº 207, de 2020 DOE de 03/04/20 p. 6 - seção Leg. n° 62 - Dispõe sobre
equipamento de proteção individual durante a pandemia do covid-19.
Decreto nº 64.915, de 01/04/20 DOE de 02/04/20 p. 5 - seção 1 n° 65 - Dispõe sobre abertura
de crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade Social na Secretaria da Saúde, visando ao
atendimento de Despesas de Capital.
Decreto nº 64.897, de 31/03/20 DOE de 02/04/20 p. 5 - seção 1 n° 65 - Retificação - Autoriza
o funcionamento extraordinário das unidades do Restaurante Popular, instituído pelo Decreto
n. 45.547, de 26 de dezembro de 2000, no contexto da pandemia COVID-19 (Novo
Coronavírus), e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 43, de 01/04/20 DOE de 02/04/20 p. 29- seção 1 n° 65 - Regulamenta, no
âmbito do Estado de São Paulo, o fluxo para o diagnóstico do novo coronavírus – COVID-19,
indica os laboratórios integrantes, e dá providências correlatas.
Portaria DRS-XIII, de 01/04/20 DOE de 02/04/20 p. 34 - seção 1 n° 65 - Cria Comitê Regional
de Enfrentamento ao Coronavírus DRS XIII Ribeirão Preto.
Projeto de Lei nº 191, de 2020 DOE de 02/04/20 p. 4 - seção Leg. n° 61 - O Estado de São
Paulo deverá implementar protocolos de prevenção e acolhimento aos casos de violência
doméstica contra mulheres e crianças durante o estado de calamidade decretado em razão da
pandemia do COVID-19.
Projeto de Lei nº 192, de 2020 DOE de 02/04/20 p. 4 - seção Leg. n° 61 - Institui a
obrigatoriedade de preenchimento de formulário censitário para o levantamento de
estatísticas sobre a população diagnosticada com moléstias decorrentes do vírus COVID-19.
Projeto de Lei nº 193, de 2020 DOE de 02/04/20 p. 4 - seção Leg. n° 61 - Autoriza o Estado a
adotar medidas emergenciais face à pandemia de COVID-19.
Nota Técnica CCD nº 3, de 2020 DOE de 31/03/20 p. 28 - seção 2 n° 63 - Trata-se de medidas
para o manejo da Assistência as Mulheres no Ciclo Gravídico Puerperal e para o Recém
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Nascido no que se refere à lactação, considerando a situação atual na Saúde Pública com
relação à pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid – 19).
Decreto nº 64.897, de 31/03/20 DOE de 01/04/20 p. 1 - seção 1 n° 64 - Autoriza o
funcionamento extraordinário das unidades do Restaurante Popular, instituído pelo Decreto n.
45.547, de 26 de dezembro de 2000, no contexto da pandemia COVID-19 (Novo Coronavírus),
e dá providências correlatas.
Decreto nº 64.898, de 31/03/20 DOE de 01/04/20 p. 1 - seção 1 n° 64 - Dispõe sobre a gestão
de contratos de prestação de serviços contínuos, no âmbito da Administração Pública direta e
autárquica, durante a vigência do estado de calamidade pública da pandemia do COVID-19
(Novo Coronavírus).
Decreto nº 64.899, de 31/03/20 DOE de 01/04/20 p. 1 - seção 1 n° 64 - Dispõe sobre abertura
de crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade Social na Secretaria da Saúde, visando ao
atendimento de Despesas Correntes e de Capital.
Nota Técnica CCD nº 3, de 2020 DOE de 01/04/20 p. 22 - seção 1 n° 64 - Republicação - Tratase de medidas para o manejo da Assistência as Mulheres no Ciclo Gravídico Puerperal e para o
Recém Nascido no que se refere à lactação, considerando a situação atual na Saúde Pública
com relação à pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid – 19).
Projeto de Lei nº 177, de 2020 DOE de 01/04/20 p. 6 - seção Leg. n° 60 - Dispõe acerca de
medidas emergenciais, no Estado de São Paulo, de combate ao novo coronavírus (SARS- -CoV2), que causa a doença denominada COVID-19, e de reestruturação econômica.
Projeto de Lei nº 184, de 2020 DOE de 01/04/20 p. 7 - seção Leg. n° 60 - Proíbe que planos e
operadoras de saúde no Estado de São Paulo recusem prestação de serviços a pessoas
contaminadas pelo covid-19 em razão de prazo de carência de contratos.
Projeto de Lei nº 185, de 2020 DOE de 01/04/20 p. 7 - seção Leg. n° 60 - Cria o Programa
Emergencial de Testagem para o COVID-19 em Modalidade "drive thru" e dá outras
providências.
Decreto nº 64.891, de 30/03/20 DOE de 31/03/20 p. 1 - seção 1 n° 63 - Dispõe sobre o
atendimento de necessidade inadiável de alunos da rede pública estadual de ensino em
situação de pobreza ou de extrema pobreza, no contexto da pandemia COVID-19 (Novo
Coronavírus), e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 42, de 3003/20 DOE de 31/03/20 p. 19- seção 1 n° 63 - Estabelece a
obrigatoriedade, a todos os hospitais públicos e privados do Estado de São Paulo, de envio de
dados, diariamente, referentes aos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 (Novo
Coronavírus), e dá providências correlatas.
Despacho do Governador, de 27/03/20 DOE de 28/03/20 p. 1 - seção 1 n° 62 - Dispõe sobre
autorização para a contratação de pessoal.
Resolução SS nº 40, de 2703/20 DOE de 28/03/20 p. 24- seção 1 n° 62 - Estabelece o Biobanco
de Amostras Clínicas da COVID-19 do Estado de São Paulo - Biobanco COVID-19 e dá
providências correlatas.
Resolução SS nº 41, de 2703/20 DOE de 28/03/20 p. 24- seção 1 n° 62 - Estabelece a
transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, a
serem destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – Covid 19 e dá
providencias correlatas.
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Portaria DRS-II, nº 4, de 27/03/20 DOE de 28/03/20 p. 32- seção 1 n° 62 - Constitui o Centro
de Operações de Emergências COVID-19, denominado COE-DRS II.
Projeto de Lei nº 169, de 2020 DOE de 28/03/20 p. 4 - seção Leg. n° 58 - Dispõe sobre a
internação de pacientes infectados pela covid-19 na rede privada de hospitais, quando
requerido por médico credenciado ao sistema único de saúde, em caso de inexistência de vaga
na rede pública.
Projeto de Lei nº 170, de 2020 DOE de 28/03/20 p. 4 - seção Leg. n° 58 - Garante abono de
falta ao trabalho aos servidores e funcionários públicos estaduais afetados pelo surto de
coronavírus - covid-19.
Decreto nº 64.887, de 26/03/20 DOE de 27/03/20 p. 1 - seção 1 n° 61 - Institui Grupo
Executivo para atuação conjunta da Secretaria de Governo e da Secretaria da Saúde, no
âmbito da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) e dá providências complementares.
Resolução SFP nº 28, de 25/03/20 DOE de 27/03/20 p. 9 - seção 1 n° 61 - Republicação Considerando o reconhecimento do estado de calamidade pública, por intermédio do Decreto
64.879, de 20-03-2020, decorrente da pandemia do Covid 19, que atinge o Estado de São
Paulo. Autoriza os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho, da Secretaria da Saúde realizar as inspeções médicas para fins de ingresso, de que
trata o inciso I do artigo 5º, do Decreto 29.180, de 11-11-1988, em candidatos nomeados para
cargos no âmbito daquela Pasta.
Resolução SFP nº 27, de 25/03/20 DOE de 26/03/20 p.10 - seção 1 n° 60 - Ficam autorizados
os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, da
Secretaria da Saúde realizar as inspeções médicas para fins de ingresso, de que trata o inciso I
do artigo 5º, do Decreto 29.180, de 11-11-1988, em candidatos nomeados para cargos no
âmbito daquela Pasta.
Resolução SS nº 37, de 25/03/20 DOE de 26/03/20 p. 17- seção 1 n° 60 - Estabelece a
transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde,
referentes a Portaria GM/MS 395, de 16-03-2020, que estabelece recurso do Bloco de Custeio
das Ações e Serviços Públicos de Saúde destinados às ações de saúde para o enfrentamento do
Coronavírus – Covid 19 e dá providencias correlatas.
Resolução SS nº 38, de 25/03/20 DOE de 26/03/20 p. 18 - seção 1 n° 60 - Estabelece a
transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde,
referentes a Portaria GM/MS 480, de 23-03-2020, publicada em 25-03-2020, que estabelece
recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos
estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus
– Covid-19 e dá providencias correlatas.
Deliberação CIB nº 21, de 25/03/20 DOE de 26/03/20 p. 19- seção 1 n° 60 - Aprova a
distribuição dos recursos financeiros da Portaria GM/MS nº 395, de 16/03/2020, que
estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde destinados às
ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – COVID 19.
Comunicado CVS-SAMA nº 7 , de 25/03/20 DOE de 26/03/20 p. 21- seção 1 n° 60 - Torna
público Prevenção do Coronavírus em sistemas de limpeza urbana e de resíduos de serviços de
saúde.
Portaria DRS-XIV nº 5, de 24/03/20 DOE de 26/03/20 p. 25- seção 1 n° 60 - Cria um Grupo
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Técnico, para articulação da Rede de Assistência Regional, com objetivo estratégico de
articular as operações e organização do atendimento no Plano Regional em resposta às
Emergências em Saúde Pública do Covid-19.
Portaria DRS-XV, de 25/03/20 DOE de 26/03/20 p. 25- seção 1 n° 60 - Republicação - Cria
Comitê Regional de Enfrentamento ao Coronavírus DRS XV São José do Rio Preto .
Projeto de Lei nº 153, de 2020 DOE de 26/03/20 p. 4 - seção Leg. n° 56 - Torna obrigatório o
fornecimento de itens de proteção para os profissionais da saúde e da segurança pública,
enquanto vigorar o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que
atinge o Estado de São Paulo.
Deliberação SS nº 3, de 24/03/20 DOE de 25/03/20 p. 11 - seção 1 n° 59 - Deliberações como
medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual, o Comitê esclarece que, além
daquelas citadas no Dec. 64.864-2020 (art. 2º, § 1º) e complementadas na Deliberação 2, de
23-3-2020, as atividades essenciais relacionadas não estão abrangidas pela medida de
quarentena.
Portaria DRS-XI-6, de 23/03/20 DOE de 25/03/20 p. 20- seção 1 n° 59 - Compõe o Grupo
Técnico Regional de Apoio ao Enfrentamento ao Covid-19, no âmbito do Departamento
Regional de Saúde de Presidente Prudente – DRS XI.
Projeto de Lei nº 149, de 2020 DOE de 25/03/20 p. 4 - seção Leg. n° 55 - Altera a Lei n.º 17.118,
de 19/07/2019, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, para
garantir a possibilidade de realocação das emendas individuais para o SUS/SP quando
decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência provocada por razões
sanitárias ou de saúde.
Resolução SFP nº 26, de 23/03/20 DOE de 24/03/20 p.10 - seção 1 n° 58 - Dispõe sobre o
atendimento ao contribuinte no âmbito das unidades da Secretaria da Fazenda e
Planejamento do Estado de São Paulo para o enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do novo coronavírus (Covid-19)
Resolução SS nº 34, de 23/03/20 DOE de 24/03/20 p. 20 - seção 1 n° 58 - Dispõe sobre o
“Calendário de Vacinação do Programa Estadual de Imunização do Estado de São Paulo”, e dá
outras providências.
Portaria DRS-XV-13, de 23/03/20 DOE de 24/03/20 p. 27- seção 1 n° 58 - Cria Comitê Regional
de Enfrentamento ao Coronavírus DRS XV São José do Rio Preto.
Decreto nº 64.879, de 20/03/20 DOE de 21/03/20 p. 1- seção 1 n° 56 - Reconhece o estado de
calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo,
e dá providências correlatas.
Decreto nº 64.880, de 20/03/20 DOE de 21/03/20 p. 1- seção 1 n° 56 - Dispõe sobre a adoção,
no âmbito das Secretarias da Saúde e da Segurança Pública, de medidas temporárias e
emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus).
Resolução SS nº 32, de 20/03/20 DOE de 21/03/20 p. 24- seção 1 n° 56 - Dispõe sobre as
diretrizes para manejo e seguimento dos casos de óbito no contexto da pandemia COVID-19
no Estado de São Paulo.
Decreto nº 64.879, de 20/03/20 DOE de 23/03/20 p. 1- seção 1 Ed- Supl. n° 57 - Retificação Reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge
o Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.
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Decreto nº 64.881, de 22/03/20 DOE de 23/03/20 p. 1- seção 1 Ed- Supl. n° 57 - Decreta
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo
Coronavírus), e dá providências complementares. Governo de São Paulo decretou quarentena
em todos os 645 municípios do Estado, entre 24 de março e 7 de abril de 2020, em seguida
prorrogou o período até 22/04/2020. Medida visa reduzir aglomerações e, assim, conter a
disseminação do novo coronavírus.
Resolução SS nº 29, de 19/03/20 DOE de 20/03/20 p. 31- seção 1 n° 55 - Estabelece a
obrigatoriedade, a todos os hospitais do Estado de São Paulo, de remessa diária dos dados,
que especifica, referentes Covid-19 (Novo Corona Vírus), e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 28, de 17/03/20 DOE de 20/03/20 p. 32- seção 1 n° 55 - Republicação Estabelece as diretrizes e orientações de funcionamento dos serviços de saúde no âmbito do
Estado de São Paulo para enfrentamento da pandemia do Covid-19 (doença causada pelo
Novo Coronavírus), e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 31, de 19/03/20 DOE de 20/03/20 p. 33- seção 1 n° 55 - Estabelece a
obrigatoriedade, a todos os hospitais públicos e privados do Estado de São Paulo, de remessa
diária dos dados, referente ao Covid-19 (Novo Corona Vírus), e dá providências correlatas.
Portaria HCRP nº 63, de 18/03/20 DOE de 20/03/20 p. 37- seção 1 n° 55 - Suspende, a partir
de 23/03/20, todas as cirurgias eletivas, ficando suspensa, também, a grade cirúrgica pré
estabelecida, inclusive os atendimentos anestésicos realizados fora do Centro Cirúrgico.
Decreto nº 64.865, de 18/03/20 DOE de 19/03/20 p. 1- seção 1 n° 54 - Acrescenta dispositivo
ao Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da
Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção
de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre recomendações no setor
privado estadual.
Portaria IDPC nº 2, de 18/03/20 DOE de 19/03/20 p. 24- seção 1 n° 54 - Constituir o Comitê
Gestor da Pandemia do Coronavírus (CGPC) - IDPC/FAJ, com as atribuições de planejar e
implantar ações estratégicas para combater a Pandemia do Coronavírus no Instituto Dante
Pazzanese de Cardiologia.
Resolução SS-CGOF nº 28, de 17/03/20 DOE de 19/03/20 p. 24- seção 1 n° 54 - Estabelece as
diretrizes e orientações de funcionamento dos serviços de saúde no âmbito do Estado de São
Paulo para enfrentamento da pandemia do Covid-19 (doença causada pelo Novo Coronavírus),
e dá providências correlatas.
Deliberação SS nº 1, de 17/03/20 DOE de 18/03/20 p. 29- seção 1 n° 53 - Deliberações como
medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual, em complementação àquelas
previstas no Dec. 64.864-2020.
Portaria HGA, de 17/03/20 DOE de 18/03/20 p. 37- seção 1 n° 53 - Nomeia a Comissão de
Residência Médica – Coronavirus -Covid 19 do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos.
Projeto de Lei nº 108, de 2020 DOE de 18/03/20 p. 11 seção Leg. n° 53 - Obriga os
condomínios residenciais e comercias no Estado a comunicar os órgãos de segurança pública
quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de episódios de violência doméstica e
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos.
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Projeto de Lei nº 110, de 2020 DOE de 18/03/20 p. 11 seção Leg. n° 53 - Institui o Fundo
Emergencial de Saúde para a Prevenção do Coronavírus e Auxílio à População Afetada, e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 111, de 2020 DOE de 18/03/20 p. 11 seção Leg. n° 53 - Dispõe sobre a
implementação, pelo Estado de São Paulo, de protocolos de prevenção e eliminação de
condições propícias à propagação do COVID-19 nos estabelecimentos penitenciários estaduais.
Decreto nº 64.864, de 16/03/20 DOE de 17/03/20 p. 1 - seção 1 n° 52 - Dispõe sobre a adoção
de medidas adicionais, de caráter temporário e emergencial, de prevenção de contágio pelo
COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas.
Projeto de Lei nº 106, de 2020 DOE de 17/03/20 p. 10 seção Leg. n° 49 - Garante abono de
falta ao trabalho aos servidores e funcionários públicos estaduais afetados pelo surto de
coronavírus – Covid-19.
Decreto nº 64.862, de 13/03/20 DOE de 14/03/20 p. 1 - seção 1 n° 51 - Dispõe sobre a
adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e
emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre
recomendações no setor privado estadual.
Portaria IAL nº 7, de 11/03/20 DOE de 13/03/20 p. 33- seção 1 n° 50 - Comunica aos
Laboratórios, públicos ou privados, do Estado de São Paulo que estão abertas as inscrições
para habilitação para realizarem o exame de RT-PCR em tempo real para o vírus SARS-CoV-2.

3 - Legislação Municipal
Mapeamento de publicações normativas do município de São Paulo entre
01/03 a 30/04/2020 relacionadas à COVID-19. Em seguida, um novo levantamento será
disponibilizado.
Lei nº 17.340, de 30/04/20 DOM de 01/05//20 p. 1 - n° 81 - Dispõe sobre medidas de
proteção da saúde pública e de assistência, bem como relativas a dilação e suspensão de
prazos de alvarás e concursos públicos para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública
em decorrência da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município e
São Paulo; cria o Selo Empresa Parceira da Cidade de São Paulo e o Mês do Combate ao
Coronavírus e autoriza doação de imóvel da União com o encargo social que especifica.
Decreto nº 59.384, de 29/04/20 DOM de 30/04/20 p. 1 - n° 80 - Determina a obrigatoriedade
do uso de máscaras de proteção facial no âmbito do serviço de transporte municipal de
passageiros.
Decreto nº 59.385, de 29/04/20 DOM de 30/04/20 p. 1 - n° 80 - Dispõe sobre a atribuição das
competências que especifica à Casa civil.
Decreto nº 59.386, de 29/04/20 DOM de 30/04/20 p. 1 - n° 80 - Confere nova redação ao
artigo 10 do Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, que declarou situação de emergência
no Município de São Paulo e definiu outras medidas para o enfrentamento da DOM de
30/04//20 p. 15 - n° 80 - Alterar as datas da 22ª Campanha de Vacinação Contra a Influenza
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2020, para o período de 23 de março a 22 de maio de 2020, sendo 09 de maio o Dia de
Mobilização Nacional.
Portaria SMS nº 171, de 2020 DOM de 30/04/20 p. 15 - n° 80 - Altera as datas da 22ª
Campanha de Vacinação Contra a Influenza 2020, para o período de 23 de março a 22 de maio
de 2020, sendo 09 de maio o Dia de Mobilização Nacional.
Portaria SMS nº 198, de 2020 DOM de 30/04//20 p. 15 - n° 80 - Resolve que a Secretaria
Municipal de Saúde, por meio da Coordenadoria de Contratos Assistenciais Complementares,
poderá, mediante convocação pública simplificada, em caráter de urgência, contratar leitos de
UTI complementares, observados os parâmetros da Lei Federal nº 13.979, de 06/02/2020.
Decreto nº 59.372, de 24/04/20 DOM de 25/04//20 p. 1 - n° 77 - Estabelece medidas
administrativas excepcionais para os serviços funerários no Município de São Paulo em face da
pandemia da Covid-19.
Decreto nº 59.374, de 24/04/20 DOM de 25/04//20 p. 1 - n° 77 - Declara luto oficial por 3
(três) dias no Município de São Paulo.
Lei nº 17.339, de 23/04/20 DOM de 24/04//20 p. 1 - n° 75 - Dispõe sobre a transferência de
valores do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo,
instituído pela Lei nº 15.025, de 10 de novembro de 2009, para a Conta Única do Tesouro
Municipal, a serem utilizados preferencialmente em ações vinculadas à Secretaria Municipal
da Saúde e à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para o combate ao
novo coronavírus no Município de São Paulo.
Portaria SMS nº 190, de 2020 DOM de 24/04//20 p. 14 - n° 75 - Regulamenta a obrigação dos
hospitais localizados no Município de São Paulo de prestar informações diárias necessárias à
adoção de medidas para enfrentamento da pandemia do Covid-19, determinadas pelo Decreto
nº 59.359, de 15 de abril de 2020.
Decreto nº 59.363, de 17/04/20 DOM de 18/04//20 p. 1 - n° 74 - Prorroga até o dia 10 de
maio o termo final da suspensão do atendimento presencial ao público a que se refere o artigo
1º do Decreto nº 59.298, de 23 de março de 2020.
Portaria SMS nº 187, de 2020 DOM de 18/04//20 p. 17 - n° 74 - Institui o Protocolo para
Enfrentamento à Covid-19 em São Paulo: Cuidados na Atenção Básica - Recomendações,
Fluxograma e Critérios de Encaminhamento para Hospitais de Campanha – HCAMP e define o
papel dos principais pontos de atenção à COVID-19 no Município de São Paulo.
Resolução SEDUC nº 44, de 20/0420 DOM de 22/04//20 p. 1 - n° 77- Ed. Suplementar - Dispõe
sobre a reorganização do calendário escolar, das atividades pedagógicas e a extensão do
teletrabalho devido à suspensão das atividades escolares presenciais para prevenir o contágio
pelo coronavírus (COVID-19) e dá providências correlatas.
Decreto nº 59.361, de 16/04/20 DOM de 17/04//20 p. 1 - n° 73 - Declara ponto facultativo nas
repartições públicas municipais da Administração Direta, Autarquias e Fundações no dia 20 de
abril de 2020, e suspende a compensação de horas relativas aos dias de suspensão de
expediente, nos termos que especifica.
Decreto nº 59.362, de 16/04/20 DOM de 17/04//20 p. 1 - n° 73 - Acresce os §§ 1º e 2º ao
artigo 2º do Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, que declara situação de emergência
no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavírus.
Decreto nº 59.360, de 15/04/20 DOM de 17/04//20 p. 1 - n° 73 - Republicação - Recomenda o
uso de máscaras de proteção facial pela população do Município de São Paulo como meio
complementar de prevenção ao coronavírus.
Decreto nº 59.358, de 15/04/20 DOM de 16/04//20 p. 1 - n° 72 - Cria Grupo Executivo
Intersecretarial com o objetivo de planejar, propor, acompanhar e articular as ações relativas
aos procedimentos preparatórios e de realização das inumações decorrentes de óbitos pela
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Covid-19.
Decreto nº 59.359, de 15/04/20 DOM de 16/04//20 p. 1 - n° 72 - Estabelece a obrigação dos
hospitais localizados no Município de São Paulo de prestar informações diárias necessárias à
adoção de medidas para enfrentamento da pandemia do Covid-19.
Decreto nº 59.360, de 15/04/20 DOM de 16/04//20 p. 1 - n° 72 - Recomenda o uso de
máscaras de proteção facial pela população do Município de São Paulo como meio
complementar de prevenção ao coronavírus.
Lei nº 17.338, de 14/04/20 DOM de 15/04//20 p. 1, - n° 71 - Insere o art. 8º-A à Lei nº 13.548,
de 01/04/2003, que institui o Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo,
para prever a transferência de valores para a Conta Única do Tesouro Municipal, a serem
preferencialmente utilizados em ações vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde e à
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social no enfrentamento ao
Coronavírus no Município de São Paulo.
Decreto nº 59.348, de 14/04/20 DOM de 15/04//20 p. 1, - n° 71 - Prorroga os períodos de
suspensão de prazos previstos no inciso VII do artigo 12 e no artigo 20, ambos do Decreto nº
59.283, de 16 de março de 2020, que declarou situação de emergência no Município de São
Paulo e definiu outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus.
Decreto nº 59.349, de 14/04/20 DOM de 15/04//20 p. 1, - n° 71 - Recomenda horário de
funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços durante o estado de
calamidade pública para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus.
Portaria SMS nº 182, de 2020 DOM de 15/04//20 p. 25, - n° 71 - Altera a Portaria 154/2020SMS-GAB, que determinou a suspensão parcial e temporária das consultas, exames,
procedimentos e cirurgias de rotina, a partir de 23 de março de 2020, nos Ambulatórios
Hospitalares e na Rede de Atenção Básica, para dar outras providências.
Portaria SMS nº 173, de 2020 DOM de 14/04//20 p. 14, - n° 70 - Republicação - Institui Mesa
Técnica para discussão e acompanhamento da evolução da epidemia do COVID-19, visando o
amplo debate com os conselhos, sindicatos e órgãos de classes.
Decreto nº 59.337, de 07/04/20 DOM de 08/04//20 p. 12, - n° 67 - Estabelece diretrizes para
engajamento do Poder Público Municipal no movimento da sociedade civil de São Paulo
denominado Cidade Solidária, instituído para prover ajuda humanitária às pessoas mais
atingidas pela crise econômico-social causada pela pandemia do coronavírus durante o estado
de calamidade pública.
Decreto nº 59.338, de 07/04/20 DOM de 08/04//20 p. 12, - n° 67 - Disciplina o cômputo de
faltas e o pagamento de benefícios para os beneficiários do Programa Operação Trabalho,
regulamentado pelo Decreto nº 44.484, de 10 de março de 2004, enquanto durar a situação de
emergência e o estado de calamidade pública no Município de São Paulo para o
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus.
Portaria SMS nº 173, de 2020 DOM de 08/04//20 p. 25, - n° 67 - Institui Mesa Técnica para
discussão e acompanhamento da evolução da epidemia do COVID-19, visando o amplo debate
com os conselhos, sindicatos e órgãos de classes.
Decreto nº 59.335, de 6/04/2020. Prorroga até o dia 22 de abril o prazo previsto no artigo 1º
do Decreto nº 59.298, de 23 de março de 2020, que suspende o atendimento presencial ao
público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço.
Portaria COVISA nº 15, de 2020 DOM de 04/04/20 p. 16, - n° 65 - Resolve que todas as
licenças de funcionamento sanitária vigentes, previstas na Portaria Municipal 2.215/2016 SMS.G, que expirarem durante situação de emergência no Município de São Paulo, terão seus
prazos de validade prorrogados pelo período de 90 (noventa) dias.
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Portaria COVISA nº 16, de 2020 DOM de 04/04//20 p. 16, - n° 65 - Fica definido no âmbito do
Município de São Paulo, que os Balanços, Mapas e Relatórios de Substâncias e Medicamentos
Psicoativos e Outras Substâncias Sujeitas a Controle Especial e Receitas oriundas de outros
Estados, assim como Receitas Emergenciais, deverão ser protocolizados por meio do Portal
156, com acesso por meio do site: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal.
Decreto nº 59.326, de 02/04/20 DOM de 0304/20 p. 1, - n° 64 - Estabelece medidas para
redução do impacto social e econômico decorrente das providências de restrição adotadas
para o enfrentamento da pandemia ocasionada pelo coronavírus.
Portaria SMS nº 168, de 2020 DOM de 0304/20 p. 15, - n° 64 - Resolve que durante o período
decretado como situação de emergência em saúde pública e enquanto perdurarem as
determinações da Portaria nº 154/2020/SMS.G, serão garantidos para os prestadores
relacionados.
Decreto nº 59.321, de 01/04/20 DOM de 28/03/20 p. 1, - n° 60 - Regulamenta a Lei nº 17.335,
de 27/03/2020, que dispõe sobre a autorização de medidas excepcionais no âmbito dos
contratos administrativos de prestação de serviços, finanças públicas e outras medidas em
face da situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes do coronavírus,
no âmbito do Município de São Paulo.
Lei nº 17.335, de 27/03/20 DOM de 28/03/20 p. 1, - n° 60 - Dispõe sobre autorização de
medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços,
finanças públicas e outras medidas em face da situação de emergência e estado de calamidade
pública decorrentes do coronavírus, no âmbito do Município de São Paulo.
Decreto nº 59.312, de 27/03/20 DOM de 28/03/20 p. 1, - n° 60 - Altera o Anexo Único do
Decreto nº 59.298, de 23/03/2020.
Decreto nº 59.313, de 27/03/20 DOM de 28/03/20 p. 1, - n° 60 - Oficializa a Câmara de
Integração Institucional, que objetiva integrar os representantes dos Poderes Constituídos e
Minimizar os impactos decorrentes da situação de emergência e do estado de calamidade
pública resultantes da pandemia da Covid-19.
Portaria SMS nº 152, de 2020 DOM de 28/03/20 p. 21 - n° 60 - Dispõe sobre a aplicação de
emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o
incremento dos Tetos de Média e Alta complexidade – Teto MAC e PAB.
Decreto nº 59.298, de 23/03/20 DOM de 26/03/20 p. 1, - n° 58 - Suspende o atendimento
presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.
Portaria nº 158, de 2020 DOM de 26/03/20 p. 15 - n° 58 - Institui Mesa Técnica para discussão
e acompanhamento da evolução da epidemia do COVID-19, visando amplo debate com os
conselhos, sindicatos e órgãos de classes.
Portaria nº 157, de 2020 DOM de 25/03/20 p. 24 - n° 57 - Em decorrência da Infecção Humana
pelo novo Coronavírus, determina as medidas relacionadas.
Decreto nº 59.298, de 23/03/20 DOM de 24/03/20 p. 1, - n° 56 - Suspende o atendimento
presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.
Decreto nº 59.292, de 20/03/20 DOM de 21/03/20 p. 1, - n° 55 - Acrescenta parágrafo único
ao artigo 20 do Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, que declarou situação de
emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da
pandemia decorrente do coronavírus.
Portaria SMS nº 154, de 2020 DOM de 21/03/20 p. 23, - n° 55 - Determina a suspensão parcial
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e temporária de consultas, exames, procedimentos e cirurgias de rotina, a partir de 23 de
março de 2020, nos Ambulatórios Hospitalares e na Rede de Atenção Básica.
Portaria SMS nº 157, de 2020 DOM de 21/03/20 p. 23, - n° 55 - Institui Mesa Técnica para
discussão e acompanhamento da evolução da epidemia do COVID-19, visando amplo debate
com os conselhos, sindicatos e órgãos de classes.
Decreto nº 59.283, de 16/03/20 DOM de 20/03/20 p. 1, - n° 54 - Republicação - Declara
situação de emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus.
Decreto nº 59.285, de 18/03/20 DOM de 19/03/20 p. 3, - n° 53 - Suspende o atendimento
presencial ao público em estabelecimentos comerciais e o funcionamento de casas noturnas e
outras voltados à realização de festas eventos ou recepções.
Decreto nº 59.283, de 16/03/20 DOM de 19/03/20 p. 4, - n° 53 - Declara situação de
emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da
pandemia decorrente do coronavírus.
Decreto nº 59.281, de 13/03/20 DOM de 19/03/20 p. 5, - n° 53 - Retificação - Regulamenta a
Lei nº 17.255, de 26/12/2019, que institui o Programa de Incentivo à Manutenção do Emprego
- PIME no Município de São Paulo, estabelecendo os procedimentos necessários à sua fiel
execução.
Portaria SMS nº 148, de 2020 DOM de 19/03/20 p. 33, - n° 53 - O disposto no inciso III, itens
“a”, “b” e “c” não se aplica aos servidores lotados e, em exercício, nas unidades que prestam
serviços assistenciais, serviços de urgência/emergência, serviços de vigilância e serviços
administrativos da Secretaria Municipal da Saúde, da Administração Direta e Autarquias a elas
vinculadas.
Portaria CC nº 2, de 17/03/20 DOM de 18/03/20 p. 1, - n° 53 - Autoriza as Unidades de
Assistência Direta ao Secretário da Casa Civil A Adotar o Regime de Teletrabalho, nos termos
do Artigo 7º do Decreto Nº 59.283, de 16/03/2020, enquanto durar o período de emergência
no Município de São Paulo, para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus.
Decreto nº 59.283, de 16/03/20 DOM de 17/03/20 p. 1, - n° 51 - Declara situação de
emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da
pandemia decorrente do coronavírus.
Portaria SG nº 23, de 2020 DOM de 17/03/20 p. 3, - n° 51 - Dispõe sobre providências
transitórias no âmbito da Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor – COGESS, objetivando
a prevenção ou mitigação dos riscos de infecção pelo coronavírus.
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