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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 maio a 30 de junho de 2020. As
legislações são organizadas da mais recente para a mais antiga.

1 - Legislação Federal

Portaria PR-CC nº 340, de 30/06/20 DOU de 30/06/20 p.2 - seção 1 - Ed. Extra - n°123-A Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, de
qualquer nacionalidade, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa.
Portaria ME-SERFB nº 1.072, de 24/06/20 DOU de 30/06/20 p.4 - seção 1 - Ed. Extra n°123-A - Dispõe sobre a suspensão do pagamento de prestações dos parcelamentos
celebrados entre a União e os municípios com base na Lei nº 13.485, de 2 de outubro de
2017, determinada pela Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.
Medida Provisória nº 988, de 30/06/20 DOU de 01/07/20 p.5 - seção 1 - n°124 - Abre
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Cidadania, para o fim que especifica, e
dá outras providências.
Portaria MS-GM nº 1.654, de 29/06/20 DOU de 01/07/20 p.121 - seção 1 - n°124 - Altera
a Portaria nº 2.517/GM/MS, de 1º de novembro de 2012, que dispõe sobre o repasse de
recursos financeiros de custeio a Estados e Distrito Federal para apoio a projetos de plano
de carreira e desprecarização do trabalho em saúde.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 397, de 25/06/20 DOU de 01/07/20 p.121 - seção 1 n°124 - Autoriza o uso de aditivos alimentares em diversas categorias de alimentos.
Resolução CFF nº 687, de 26/06/20 DOU de 01/07/20 p.162 - seção 1 - n°124 - Homologa
as Resoluções nº 681, nº 682, nº 683, nº 684 e nº 686, editadas pela Diretoria, "ad
referendum" do Plenário do Conselho Federal de Farmácia, em decorrência da pandemia
do novo Coronavírus (COVID-19).
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Lei nº 14.018, de 29/06/20 DOU de 30/06/20 p.1 - seção 1 - n°123 - Dispõe sobre a
prestação de auxílio financeiro pela União às Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPIs), no exercício de 2020, em razão do enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).
Medida Provisória nº 986, de 29/06/20 DOU de 30/06/20 p.3 - seção 1 - n°123 Estabelece a forma de repasse pela União dos valores a serem aplicados pelos Poderes
Executivos locais em ações emergenciais de apoio ao setor cultural durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e
as regras para a restituição ou a suplementação por meio de outras fontes próprias de
recursos pelos Estados, pelos Municípios ou pelo Distrito Federal.
Decreto nº 10.407, de 29/06/20 DOU de 30/06/20 p.3 - seção 1 - n°123 - Regulamenta a
Lei nº 13.993, de 23 de abril de 2020, que dispõe sobre a proibição de exportações de
produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate à epidemia da covid19 no País.
Portaria MS-GM nº 1.653, de 29/06/20 DOU de 30/06/20 p.103 - seção 1 - n°123 Estabelece o quantitativo de vagas a serem preenchidas mediante reversão de
aposentadorias de servidores do Ministério da Saúde, a pedido, no exercício de 2020.
Portaria MS-GM nº 1.645, de 26/06/20 DOU de 29/06/20 p.54 - seção 1 - n°122 - Altera a
Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a
consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização
e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
Resolução Normativa MS-ANS nº 458, de 26/06/20 DOU de 29/06/20 p.61 - seção 1 n°122 - Altera a Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de novembro de 2017, 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
sorológicos para a infecção pelo Coronavírus (COVID-19).
Portaria MC-GM nº 428, de 25/06/20 DOU de 26/06/20 p.2 - seção 1 - Edição extra - n°120-A Dispõe sobre o calendário de pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020.
Portaria MS-GM nº 455, de 20/03/20 DOU de 26/06/20 p.57 - seção 1 - n°121 - Republicação 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.
Portaria MS-GM nº 1.001, de 24/04/20 DOU de 26/06/20 p.60 - seção 1 - n°121 - Retificação 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.
Portaria MS-GM nº 1.193, de 08/05/20 DOU de 26/06/20 p.60 - seção 1 - n°121 - Retificação 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.
Portaria MS-GM nº 1.521, de 15/06/20 DOU de 26/06/20 p.60 - seção 1 - n°121 - Retificação Autoriza a habilitação de leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos
pacientes da COVID-19.
Portaria MS-GM nº 455, de 20/03/20 DOU de 26/06/20 p.60 - seção 1 - n°121 - Retificação -
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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.
Lei nº 14.016, de 23/06/20 DOU de 24/06/20 p.2 - seção 1 - n°119 - Altera o Decreto nº 10.277,
de 16 de março de 2020, que institui o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos
Impactos da Covid-19.
Portaria MCTIC-SEMPI nº 2.722, de 19/06/20 DOU de 24/06/20 p.5 - seção 1 - n°119 - Dispõe
sobre o cadastramento de firmas ou organizações de auditoria independentes para o exercício de
atividades previstas na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.
Resolução CFFa nº 576, de 19/06/20 DOU de 24/06/20 p.156 - seção 1 - n°119 - Retificação Dispõe sobre os atendimentos ambulatoriais na vigência dos riscos de contágio pelo coronavírus
(SARS-CoV-2).
Resolução CFFa nº 577, de 19/06/20 DOU de 24/06/20 p.156 - seção 1 - n°119 - Retificação Dispõe sobre os atendimentos em domicílio ou instituição de longa permanência na vigência dos
riscos de contágio pelo coronavírus (SARS-CoV-2).
Decreto nº 10.404, de 22/06/20 DOU de 23/06/20 p.1 - seção 1 - n°118 - Altera o Decreto nº
10.277, de 16 de março de 2020, que institui o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento
dos Impactos da Covid-19.
Portaria MMFDH-GM nº 1.756, de 19/06/20 DOU de 23/06/20 p.41 - seção 1 - n°118 - Institui o
Programa Município Amigo da Família (PMAF) e dá outras providências.
Portaria MS-GM nº 1.569, de 19/06/20 DOU de 23/06/20 p.50 - seção 1 - n°118 - Homologa
adesão das Unidades de Saúde da Família (USF) ao Programa Saúde na Hora.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 23, de 22/06/20 DOU de 23/06/20 p.52 - seção 1 - n°118 - Fica
estabelecido o prazo para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas,
relativa à proposta de ampliação de uso da vacina meningocócica ACWY (conjugada) para
adolescentes de 11 e 12 anos no Calendário Nacional de Vacinação, apresentada pela Secretaria
de Vigilância em Saúde - SVS.
Portaria MC-SEF nº 14.689, de 19/06/20 DOU de 19/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n°116-A Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde e
do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente.
Portaria MS-GM nº 1.571, de 19/06/20 DOU de 22/06/20 p.86 - seção 1 - n°117 - Homologa
adesão das equipes de Saúde da Família informatizadas ao Programa de Apoio à Informatização e
Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS).
Portaria MS-GM nº 1.579, de 19/06/20 DOU de 22/06/20 p.114 - seção 1 - n°117 - Credencia
temporariamente municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de
Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário,
considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (Covid-19).
Portaria MS-GM nº 1.587, de 19/06/20 DOU de 22/06/20 p.123 - seção 1 - n°117 - Institui no
âmbito do Ministério da Saúde, a Força Tarefa de Fundamentação.
Portaria MS-SAES nº 493, de 02/06/20 DOU de 22/06/20 p.125 - seção 1 - n°117 - Inclui
procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais do Sistema Único de Saúde.
Portaria MS-SAES nº 505, de 10/06/20 DOU de 22/06/20 p.126 - seção 1 - n°117 - Inclui
medicamentos e altera atributos de medicamentos pertencentes ao Componente Especializado
da Assistência Farmacêutica na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e
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Materiais Especiais do SUS.
Portaria MS-SAPS nº 38, de 19/06/20 DOU de 22/06/20 p.126 - seção 1 - n°117 - Define e
homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE das equipes de
Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - SCNES para fins da transferência dos incentivos de custeio federal,
acompanhamento, monitoramento e avaliação.
Portaria MS-SAPS nº 39, de 19/06/20 DOU de 22/06/20 p.128 - seção 1 - n°117 - Define e
homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE das equipes de
Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - SCNES para fins da transferência dos incentivos de custeio federal,
acompanhamento, monitoramento e avaliação.
Resolução CFFa nº 576, de 19/06/20 DOU de 22/06/20 p.180 - seção 1 - n°117 - Dispõe sobre os
atendimentos ambulatoriais na vigência dos riscos de contágio pelo coronavírus (SARS-CoV-2).
Resolução CFFa nº 577, de 19/06/20 DOU de 22/06/20 p.180 - seção 1 - n°117 - Dispõe sobre os
atendimentos em domicílio ou instituição de longa permanência na vigência dos riscos de
contágio pelo coronavírus (SARS-CoV-2).
Portaria CRF-SP nº 22, de 19/06/20 DOU de 22/06/20 p.181 - seção 1 - n°117 - Caso tenha
ocorrido a solicitação de renovação da inscrição provisória anteriormente ao término do prazo de
12 (doze) meses, será permitida a renovação da inscrição provisória pelo prazo de até 180 (cento
e oitenta) dias, que poderão ser prorrogados pelo mesmo período, enquanto durar a quarentena
no Estado de São Paulo decorrente da pandemia de covid-19, pelo prazo máximo de 24 meses,
mediante nova solicitação do interessado.
Medida Provisória nº 984, de 18/06/20 DOU de 18/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n°115-A Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto, e a Lei
nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor, e dá
outras providências, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da pandemia da covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Portaria MS-GM nº 1.498, de 05/06/20 DOU de 19/06/20 p.64 - seção 1 - n°116 - Suspende as
metas de desempenho institucional do Departamento Nacional de Auditoria do SUS para fins de
percepção das parcelas mensais relativas à Gratificação de Desempenho de Atividade de
Execução e Apoio Técnico à Auditoria, e dá outras providências.
Portaria MS-GM nº 1.565, de 18/06/20 DOU de 19/06/20 p.64 - seção 1 - n°116 - Estabelece
orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e
à promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações
para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro.
Decreto nº 10.398, de 16/06/20 DOU de 17/06/20 p.9 - seção 1 - n°114 - Altera o Decreto nº
10.316, de 7 de abril de 2020, para definir a base do Cadastro Único a ser utilizada para
pagamento do auxílio emergencial estabelecido pelo art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020.
Portaria MS-SAES nº 510, de 16/06/20 DOU de 17/06/20 p.82 - seção 1 - n°114 - Inclui leito e
habilitação de Suporte Ventilatório Pulmonar no CNES e procedimento de diária na Tabela de
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, para atendimento
exclusivo dos pacientes da COVID-19.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 395, de 09/06/20 DOU de 17/06/20 p.82 - seção 1 - n°114 - Altera
a 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.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 396, de 09/06/20 DOU de 17/06/20 p.82 - seção 1 - n°114 - Altera
o art. 1º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 364, de 1º de abril de 2020, ficam
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suspensos os efeitos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 302, de 13 de outubro de 2005,
em caráter temporário e excepcional, para os laboratórios relacionados que irão realizar as
análises para o diagnóstico da COVID-19.
Instrução Normativa MS-ANVISA nº 62, de 16/06/20 DOU de 17/06/20 p.82 - seção 1 - n°114 Esta Instrução Normativa detalha diretrizes de qualificação de fornecedores previstas no item 7.2
do Anexo da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 204, de 14 de novembro de 2006.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 820, de 09/06/20 DOU de 17/06/20 p.83 - seção 1 - n°114 - Fica
estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para envio de comentários e sugestões ao texto da
proposta de Instrução Normativa - IN que dispõe sobre Boas Práticas de Fabricação de fórmulas
dietoterápicas para erros inatos do metabolismo.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 821, de 10/06/20 DOU de 17/06/20 p.83 - seção 1 - n°114 - Fica
estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para envio de comentários e sugestões ao texto da
proposta de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC que dispõe sobre os requisitos de
composição, qualidade, segurança e rotulagem das fórmulas dietoterápicas para erros inatos do
metabolismo.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 822, de 10/06/20 DOU de 17/06/20 p.83 - seção 1 - n°114 - Fica
estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para envio de comentários e sugestões ao texto da
proposta de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC, que estabelece os solventes de extração e
processamento autorizados para uso na produção de alimentos e ingredientes.
Portaria MC-GM nº 413, de 15/06/20 DOU de 15/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n°112-A Dispor sobre o calendário de pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020.
Lei nº 14.015, de 15/06/20 DOU de 16/06/20 p.1 - seção 1 - n°113 - Altera as Leis n os 13.460, de
26 de junho de 2017, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para dispor sobre a interrupção e a
religação ou o restabelecimento de serviços públicos.
Portaria MS-GM nº 1.514, de 15/06/20 DOU de 16/06/20 p.34 - seção 1 - n°113 - Define os
critérios técnicos para a implantação de Unidade de Saúde Temporária para assistência hospitalar
- HOSPITAL DE CAMPANHA - voltadas para os atendimentos aos pacientes no âmbito da
emergência pela pandemia da COVID-19.
Portaria MS-GM nº 1.521, de 15/06/20 DOU de 16/06/20 p.34 - seção 1 - n°113 - Autoriza a
habilitação de leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes
da COVID-19.
Portaria MS-GM nº 1.424, de 27/05/20 DOU de 16/06/20 p.35 - seção 1 - n°113 - Retificação Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece
recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus
(COVID 19), disponibilizado ao Estado de São Paulo e Municípios.
Medida Provisória nº 980, de 10/06/20 DOU de 10/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n°110-B Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, para criar o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das Comunicações.
Lei nº 14.010, de 10/06/20 DOU de 12/06/20 p.1 - seção 1 - n°111 - Dispõe sobre o Regime
Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da
pandemia do coronavírus (Covid-19).
Lei nº 14.013, de 10/06/20 DOU de 12/06/20 p.5 - seção 1 - n°111 - Dispõe sobre o valor do
salário-mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020; e dá outras providências.
Portaria MAPA-GM nº 191, de 09/06/20 DOU de 12/06/20 p.15 - seção 1 - n°111 - Aprova o Guia
de Boas Práticas Regulatórias da Secretaria de Defesa Agropecuária.
Portaria MCTIC-GM nº 2.604, de 09/06/20 DOU de 12/06/20 p.21 - seção 1 - n°111 - Estabelece
limites de tolerância ao risco, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, na análise informatizada de prestação de contas de transferências voluntárias
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apresentadas na Plataforma +Brasil.
Portaria MS-SAES nº 494, de 02/06/20 DOU de 12/06/20 p.56 - seção 1 - n°111 - Altera atributo
de medicamento pertencente ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF),
na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS.
Medida Provisória nº 981, de 12/06/20 DOU de 12/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n°111-A Revoga a Medida Provisória nº 979, de 9 de junho de 2020, que dispõe sobre a designação de
dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino durante o período da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-19, de que trata
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Portaria PR-SG nº 48, de 12/06/20 DOU de 15/06/20 p.1 - seção 1 - n°112 - Institui o Projeto
CodeX com o objetivo de modernizar a divulgação, a gestão e a curadoria do acervo da legislação
e dos atos normativos federais.
Portaria MS-GM nº 1.537, de 12/06/20 DOU de 15/06/20 p.140 - seção 1 - n°112 - Altera a
Portaria de Consolidação nº 5, de 28/09/2017, para dispor sobre o Programa Nacional para a
Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e a Portaria de Consolidação nº 6, de 28/09/2017,
para incluir os medicamentos do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites
Virais no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 18, de 12/06/20 DOU de 15/06/20 p.143 - seção 1 - n°112 - Fica
estabelecido o prazo para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas,
relativa à proposta de incorporação da cultura líquida automatizada para detecção de
micobactérias e teste de sensibilidade aos antimicrobianos utilizados no tratamento da
tuberculose, apresentada pela Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 19, de 12/06/20 DOU de 15/06/20 p.143 - seção 1 - n°112 - Fica
estabelecido o prazo para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas,
relativa à proposta de incorporação da testagem universal para hepatite viral C em gestantes no
pré-natal, apresentada pela Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 20, de 12/06/20 DOU de 15/06/20 p.143 - seção 1 - n°112 - Fica
estabelecido o prazo para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas,
relativa à proposta de incorporação da delamanida para o tratamento de tuberculose
multirresistente e tuberculose com resistência extensiva, apresentada pela Secretaria de
Vigilância em Saúde - SVS.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 21, de 12/06/20 DOU de 15/06/20 p.143 - seção 1 - n°112 - Fica
estabelecido o prazo para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas,
relativa à proposta de atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite
Reumatoide,apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos
em Saúde - SCTIE/MS.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 22, de 12/06/20 DOU de 15/06/20 p.143 - seção 1 - n°112 - Fica
estabelecido o prazo para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas,
relativa à proposta de atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite
Psoríaca, apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em
Saúde - SCTIE/MS.
Portaria MS-SCTIIES nº 18, de 12/06/20 DOU de 15/06/20 p.143 - seção 1 - n°112 - Torna pública
a decisão de excluir a rifampicina para quimioprofilaxia de contatos de pacientes com hanseníase,
no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Portaria MS-SCTIIES nº 19, de 12/06/20 DOU de 15/06/20 p.143 - seção 1 - n°112 - Torna pública
a decisão de incorporar a rifapentina + isoniazida para o tratamento da infecção latente pelo
Micobacterium tuberculosis (ILTB), no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 823, de 12/06/20 DOU de 15/06/20 p.144 - seção 1 - n°112 - Fica
estabelecido o prazo para envio de comentários e sugestões ao texto da proposta de Resolução
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de Diretoria Colegiada RDC que dispõe sobre as inserções e atualizações de formulário de
notificação ou cadastro,imagens de produto, instruções de uso e/ou rotulagem nos processos de
regularização de dispositivos médicos e dá outras providências.
Medida Provisória nº 979, de 09/06/20 DOU de 10/06/20 p.2 - seção 1 - n°110 - Dispõe sobre a
designação de dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino durante o período
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia dacovid19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Portaria MCTIC-GM nº 2.589, de 09/06/20 DOU de 10/06/20 p.10 - seção 1 - n°110 - Limita a
concessão da jornada de trabalho remoto instituído pela Portaria MCTIC nº 1.186, de 20 de março
de 2020, determina o retorno gradual das atividades presenciais e fixa medidas de prevenção à
infecção e à propagação do novo Coronavírus (2019-nCoV), no âmbito do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC.
Portaria MS-GM nº 1.484, de 03/06/20 DOU de 08/06/20 p.62 - seção 1 - n°108 - Revoga o
parágrafo único do art. 82 do Anexo LXXXVI à Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de
28/09/2017, Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde.
Decreto nº 10.388, de 05/06/20 DOU de 05/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n°107-A Regulamenta o § 1º do caput do art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e institui o
sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso
humano, industrializados e manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos
consumidores.
Portaria MS-GM nº 1.484, de 03/06/20 DOU de 08/06/20 p.62 - seção 1 - n°108 - Revoga o
parágrafo único do art. 82 do Anexo LXXXVI à Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de
28/09/2017, Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde.
Portaria CREMESP nº 49, de 28/05/20 DOU de 08/06/20 p.144 - seção 1 - n°108 - Publica
Novamente - Altera a redação da alínea "b" do Art. 1º, da Portaria CREMESP n. 48, publicado dia
26 de maio de 2020, Seção 1, p.72, que trata da ampliação do rol de benefícios flexíveis, enquanto
perdurar a pandemia da COVID-19 (Sars-CoV2).
Medida Provisória nº 976, de 04/06/20 DOU de 05/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n°106-A Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, para o fim que especifica.
Medida Provisória nº 978, de 04/06/20 DOU de 05/06/20 p.2 - seção 1 - Ed. Extra - n°106-A Abre crédito extraordinário, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios,
para o fim que especifica, e dá outras providências.
Portaria MCTIC-GM nº 2.484, de 02/06/20 DOU de 05/06/20 p.4 - seção 1 - n°107 - Considera
tempestivo o Relatório Demonstrativo Anual (RDA) referente ao ano base 2019, que for entregue
fora do prazo estabelecido no art. 33 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, desde que
seja apresentado até 30 de setembro de 2020.
Portaria MCTIC-GM nº 2.495, de 03/06/20 DOU de 05/06/20 p.4 - seção 1 - n°107 - Regulamenta
os termos e condições para a assunção das obrigações de investimento em pesquisa,
desenvolvimento e inovação pela pessoa jurídica contratante de que trata o § 28, art. 11 da Lei nº
8.248, de 23 de outubro de 1991, incluído pela Lei nº 13.969, de 26 de dezembro de 2019.
Portaria MS-SAES nº 491, de 02/06/20 DOU de 05/06/20 p.36 - seção 1 - n°107 - Concede
classificação de acordo com a complexidade tecnológica a estabelecimento de saúde.
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Resolução CFO nº 226, de 04/06/20 DOU de 05/06/20 p.61 - seção 1 - n°107 - Dispõe sobre o
exercício da Odontologia a distância, mediado por tecnologias, e dá outras providências.
Portaria CREMESP nº 49, de 28/05/20 DOU de 05/06/20 p.62 - seção 1 - n°107 - Altera a redação
da alínea "b" do Art. 1º, da Portaria CREMESP n. 48, publicado dia 26 de maio de 2020, Seção 1,
p.72, que trata da ampliação do rol de benefícios flexíveis, enquanto perdurar a pandemia da
COVID-19 (Sars-CoV2).
Lei nº 14.009, de 03/06/20 DOU de 04/06/20 p.1 - seção 1 - n°106 - Altera o art. 125 da Lei nº
13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), para dispor sobre a
acessibilidade para pessoas com deficiência nas salas de cinema.
Resolução COFEN nº 641, de 02/06/20 DOU de 04/06/20 p.101 - seção 1 - n°106 - Utilização de
Dispositivos Extraglóticos (DEG) e outros procedimentos para acesso à via aérea, por Enfermeiros,
nas situações de urgência e emergência, nos ambientes intra e pré-hospitalares.
Medida Provisória nº 975, de 01/06/20 DOU de 02/06/20 p.1 - seção 1 - n°104-A - Retificação Institui o Programa Emergencial de Acesso a Crédito e altera a Lei nº 12.087, de 11 de novembro
de 2009, e a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020.
Lei nº 14.008, de 02/06/20 DOU de 03/06/20 p.5 - seção 1 - n°105 - Abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos
Financeiros da União, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios e de Operações
Oficiais de Crédito, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente e dá outras
providências.
Resolução PR-CC nº 6, de 02/06/20 DOU de 03/06/20 p.453 - seção 1 - n°105 - Institui Grupo de
Trabalho para a Consolidação das Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do Governo
federal em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise da
covid-19.
Portaria Conjunta MS-SAES-SCTIIES nº 10, de 16/04/20 DOU de 03/06/20 p.501 - seção 1 - n°105
- Retificação - Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Tabagismo
Consulta Pública MS-ANVISA nº 815, de 01/06/20 DOU de 03/06/20 p.501 - seção 1 - n°105 - Fica
estabelecido o prazo para envio de comentários e sugestões ao texto da Resolução que
estabelece as regras para a rotulagem de medicamentos.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 816, de 01/06/20 DOU de 03/06/20 p.502 - seção 1 - n°105 - Fica
estabelecido o prazo para envio de comentários e sugestões ao texto da minuta de proposta de
Instrução Normativa que estabelece requerimentos específicos para a rotulagem de soluções
parenterais de grande volume, soluções para irrigação, diálise, expansores plasmáticos e soluções
parenterais de pequeno volume.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 817, de 01/06/20 DOU de 03/06/20 p.502 - seção 1 - n°105 - Fica
estabelecido o prazo para envio de comentários e sugestões ao texto da proposta de Resolução
que estabelece frases de alerta para substâncias e/ou classes terapêuticas em bulas e embalagem
de medicamentos.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 818, de 01/06/20 DOU de 03/06/20 p.502 - seção 1 - n°105 - Fica
estabelecido o prazo para envio de comentários e sugestões ao texto da proposta de Resolução
da Diretoria Colegiada - RDC que dispõe sobre a notificação de medicamentos de baixo risco.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 819, de 01/06/20 DOU de 03/06/20 p.502 - seção 1 - n°105 - Fica
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estabelecido o prazo para envio de comentários e sugestões ao texto da proposta de Instrução
Normativa - IN que estabelece a Lista de Medicamentos de Baixo Risco sujeitos à notificação.
Portaria MS-GM nº 1.448, de 29/05/20 DOU de 01/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n°103-A Republicação - Dispõe sobre a transferência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial
às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.995, de
05/05/2020, e do art. 3º da Portaria nº 1.393/GM/MS, de 21/05/2020.
Resolução PR-CMED nº 1, de 01/06/20 DOU de 02/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n°103-B Dispõe sobre a forma de definição do Preço Fabricante (PF) e do Preço Máximo ao Consumidor
(PMC) dos medicamentos em 31 de maio de 2020, estabelece a forma de apresentação do
Relatório de Comercialização à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED,
disciplina a publicidade dos preços dos produtos farmacêuticos e define as margens de
comercialização para esses produtos.
Medida Provisória nº 975, de 01/06/20 DOU de 02/06/20 p.1 - seção 1 - n°104 - Institui o
Programa Emergencial de Acesso a Crédito e altera a Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, e
a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020.
Portaria MS-GM nº 1.455, 1.456, de 01/06/20 DOU de 02/06/20 p.42 - seção 1 - n°104 - 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 1.448, de 29/05/20 DOU de 29/05/20 p.15 - seção 1 - Ed. Extra - n°102-B Dispõe sobre a transferência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às santas casas
e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.995, de 05/05/2020, e do
art. 3º da Portaria nº 1.393/GM/MS, de 21/05/2020.
Portaria MS-GM nº 1.434, de 28/05/20 DOU de 01/06/20 p.41 - seção 1 - n°103 - Republicação Institui os Centros Comunitários de Referência para enfrentamento à Covid-19, no âmbito da
Atenção Primária à Saúde (APS), e estabelece incentivo para custeio dos Centros Comunitário de
Referência para enfrentamento à covid-19 e incentivo financeiro federal adicional per capita, em
caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de
importância internacional.
Portaria MS-GM nº 1.444, de 29/05/20 DOU de 01/06/20 p.42 - seção 1 - n°103 - Institui os
Centros Comunitários de Referência para enfrentamento à Covid-19, no âmbito da Atenção
Primária à Saúde (APS), e estabelece incentivo para custeio dos Centros Comunitário de
Referência para enfrentamento à covid-19 e incentivo financeiro federal adicional per capita, em
caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de
importância internacional.
Portaria MS-GM nº 1.445, de 29/05/20 DOU de 01/06/20 p.46 - seção 1 - n°103 - Institui os
Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19, em caráter excepcional e temporário,
considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (Covid-19).
Portaria MS-GM nº 802, de 14/04/20 DOU de 01/06/20 p.47 - seção 1 - n°103 - Retificação 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.
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Medida Provisória nº 974, de 28/05/20 DOU de 28/05/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n° 101-B Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do Ministério da Saúde.
Lei nº 14.006, de 28/05/20 DOU de 29/05/20 p.1 - seção 1 - n° 102 - Altera a Lei nº 13.979, de
06/02/2020, para estabelecer o prazo para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
autorize a importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e
insumos da área de saúde registrados por autoridade sanitária estrangeira e autorizados à
distribuição comercial em seus respectivos países; e dá outras providências.
Decreto nº 10.382, de 28/05/20 DOU de 29/05/20 p.3 - seção 1 - n° 102 - Institui o Programa de
Gestão Estratégica e Transformação do Estado, no âmbito da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.
Portaria MS-GM nº 1.434, de 28/05/20 DOU de 29/05/20 p.231 - seção 1 - n° 102 - Institui o
Programa Conecte SUS e altera a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de
2017, para instituir a Rede Nacional de Dados em Saúde e dispor sobre a adoção de padrões de
interoperabilidade em saúde.
Resolução Normativa MS-ANS nº 457, de 28/05/20 DOU de 29/05/20 p.233 - seção 1 - n° 102 Altera a Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de novembro de 2017, 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 a infecção pelo Coronavírus
(COVID-19).
Portaria CFP nº 24, de 27/05/20 DOU de 29/05/20 p.261 - seção 1 - n° 102 - 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 e suas alterações posteriores, para prevenir contágio pelo
novo coronavírus (COVID-19).
Resolução MInfra-CONAPORTOS nº 3, de 27/05/20 DOU de 28/05/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n°
100-B - Orientar aos órgãos e entidades públicas nos portos organizados e instalações portuárias
sobre a atuação na área de segurança e vigilância sanitária, em virtude da pandemia de
Coronavírus (COVID-19).
Lei Complementar nº 173, de 27/05/20 DOU de 28/05/20 p.4 - seção 1 - n° 101 - Estabelece o
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.
Portaria MS-GM nº 1.424, de 27/05/20 DOU de 28/05/20 p.54 - seção 1 - n° 101 - Habilita leitos
da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19),
disponibilizado ao Estado de São Paulo e Municípios.
Portaria MS-SAES nº 474, de 21/05/20 DOU de 28/05/20 p.58 - seção 1 - n° 101 - Inclui
medicamentos pertencentes ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica na Tabela
de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS.
Portaria MS-ANVISA nº 425, de 26/05/20 DOU de 28/05/20 p.60 - seção 1 - n° 101 - Altera a
Portaria nº 201, de 20/02/2020, que dispõe sobre os procedimentos e competências para revisão
e consolidação dos atos normativos no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), para adiar prazos e etapas que estabelece, nos termos do Decreto nº 10.310, de
02/04/2020.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 387, de 26/05/20 DOU de 28/05/20 p.61 - seção 1 - n° 101 - Altera

10

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Gabinete do Secretário
Rua General Jardim, 36 – 2º andar – Vila Buarque
o Anexo I da Resolução RDC nº 357, de 24/03/2020, que 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 (SARS-CoV-2).
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 388, de 26/05/20 DOU de 28/05/20 p.62 - seção 1 - n° 101 - Altera
a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019, que dispõe sobre as
Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 389, de 26/05/20 DOU de 28/05/20 p.62 - seção 1 - n° 101 Dispõe sobre os requisitos temporários para caracterização e verificação do risco de redução da
oferta de medicamentos durante a pandemia do novo Coronavírus.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 390, de 26/05/20 DOU de 28/05/20 p.62 - seção 1 - n° 101 Estabelece critérios, requisitos e procedimentos para o funcionamento, a habilitação na Reblas e
o credenciamento de laboratórios analíticos que realizam análises em produtos sujeitos ao regime
de vigilância sanitária e dá outras providências.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 391, de 26/05/20 DOU de 28/05/20 p.64 - seção 1 - n° 101 - Altera
a Resolução RDC nº 326, de 03/12/2019, que estabelece a lista positiva de aditivos destinados à
elaboração de materiais plásticos e revestimentos poliméricos em contato com alimentos e dá
outras providências, para ampliar o prazo de adequação aos requisitos definidos, em virtude da
emergência de saúde pública internacional provocada pelo SARS-CoV-2.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 392, de 26/05/20 DOU de 28/05/20 p.64 - seção 1 - n° 101 Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a aplicação de
excepcionalidades a requisitos específicos das Boas Práticas de Fabricação e de Importação de
Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, em virtude da emergência de saúde pública
internacional decorrente do novo Coronavírus.
Portaria MS-GM nº 1.319, de 18/05/20 DOU de 22/05/20 p.145 - seção 1 - n° 97 - Credencia
municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Agentes Comunitários de Saúde
(ACS), às Equipes de Saúde da Família (eSF) e às equipes de Saúde Bucal (eSB).
Portaria MS-GM nº 1.393, de 21/05/20 DOU de 22/05/20 p.151 - seção 1 - n° 97 - Dispõe sobre o
auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que
participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com
o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da
Covid-19.
Portaria PR-CC nº 255, de 22/05/20 DOU de 22/05/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n° 97-C - Dispõe
sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, de qualquer
nacionalidade, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
Portaria MS-GM nº 1.325, de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.185 - seção 1 - n° 98 - Revoga o
Capítulo III, do Anexo XVIII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017,
que trata do "Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à
Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei", no âmbito da Política Nacional de Atenção
às Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional.
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Portaria MS-GM nº 1.279, de 18/05/20 DOU de 26/05/20 p.57 - seção 1 - n° 99 - 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).
Decreto nº 10.375, de 26/05/20 DOU de 27/05/20 p.105 - seção 1 - n° 100 - Institui o Programa
Nacional de Bioinsumos e o Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos.
Portaria MS-GM nº 1.405, de 25/05/20 DOU de 27/05/20 p.165 - seção 1 - n° 100 - Aprova o
repasse dos recursos financeiros de custeio referentes ao primeiro ciclo de 2020 a Municípios
habilitados ao Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica
(QUALIFAR-SUS) nos anos de 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 e 2019.
Portaria MS-GM nº 1.411, de 26/05/20 DOU de 27/05/20 p.184 - seção 1 - n° 100 - Aprova o
repasse dos recursos financeiros de custeio, em caráter retroativo, referente ao segundo ciclo de
monitoramento de 2019 aos Municípios habilitados ao Eixo Estrutura do Programa Nacional de
Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS).
Portaria MS-GM nº 1.413, de 26/05/20 DOU de 27/05/20 p.185 - seção 1 - n° 100 - 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 1.414, de 26/05/20 DOU de 27/05/20 p.186 - seção 1 - n° 100 - Habilita
Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica
(PAB).
Portaria MS-GM nº 1.415, de 26/05/20 DOU de 27/05/20 p.187 - seção 1 - n° 100 - Habilita os
Municípios em anexo, a receberem, em parcela única, o incentivo de implantação de Centro de
Atenção de Psicossocial (CAPS).
Portaria MS-SAPS nº 32, de 26/05/20 DOU de 27/05/20 p.188 - seção 1 - n° 100 - Define e
homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE das equipes de
Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - SCNES para fins da transferência dos incentivos de custeio federal,
acompanhamento, monitoramento e avaliação.
Portaria MS-FUNASA nº 2.531, de 26/05/20 DOU de 27/05/20 p.191 - seção 1 - n° 100 - 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.
Resolução COFFITO nº 521, de 26/05/20 DOU de 27/05/20 p.216 - seção 1 - n° 100 - Dispõe
sobre a realização de Sessão dos Conselhos Federal e Regionais de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional em ambiente telepresencial e dá outras providências.
Medida Provisória nº 967, de 19/05/20 DOU de 19/05/20 p. 1 - seção 1 - n° 94-A - Ed. Extra Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, para os fins que especifica e dá
outras providências.
Decreto nº 10.352, de 19/05/20 DOU de 19/05/20 p. 3 - seção 1 - n° 94-A - Reduz
temporariamente a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre o
produto que menciona.
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Lei nº 14.000, de 19/05/20 DOU de 20/05/20 p. 1 - seção 1 - n° 95 - Altera a Lei nº 12.587, de 3
de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para
dispor sobre a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana pelos Municípios.
Portaria MS-GM nº 1.339, 1.346, 1.347, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.369, 1.370, de 19/05/20
DOU de 20/05/20 p. 56 seção 1 - n° 95 - 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 1.344, de 19/05/20 DOU de 20/05/20 p. 63 seção 1 - n° 95 - Habilita o Estado,
Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados à execução de
obras de ampliação.
Portaria MS-GM nº 1.345, de 19/05/20 DOU de 20/05/20 p. 64 seção 1 - n° 95 - Habilita o Estado,
Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de custeio destinados à execução de
obras de reforma.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 812, de 12/05/20 DOU de 20/05/20 p.77 - seção 1 - n° 95 Proposta de alteração da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 73, de 07/04/2016, que
dispõe sobre mudanças pós-registro e cancelamento de registro de medicamentos com princípios
ativos sintéticos e semissintéticos, no que se refere exclusivamente às mudanças do tipo 2
(relacionadas aos testes, limites de especificações e métodos analíticos do controle de qualidade
e estabilidade do insumo farmacêutico ativo e medicamento).
Medida Provisória nº 969, de 20/05/20 DOU de 20/05/20 p.1 - seção 1 - n° 95-A - Abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, para os fins que especifica, e dá outras
providências.
Decreto nº 10.356, de 20/05/20 DOU de 21/05/20 p.3 seção 1 - n° 96 - Dispõe sobre a política
industrial para o setor de tecnologias da informação e comunicação.
Resolução CREMESP nº 337, de 20/05/20 DOU de 21/05/20 p.165 seção 1 - n° 96 - Dispõe sobre
a aplicação de multa às instituições que não implementarem as medidas necessárias para a
prevenção do contágio do Coronavírus COVID-19 e dá outras providências.
Decreto nº 10.360, de 21/05/20 DOU de 22/05/20 p. 4 - seção 1 - n° 97 - Dispõe sobre a forma de
identificação das autorizações de despesas relacionadas ao enfrentamento de calamidade pública
nacional decorrente de pandemia e de seus efeitos sociais e econômicos.
Portaria MS-GM nº 801, de 14/04/20 DOU de 22/05/20 p.135 seção 1 - n° 97 - Republicação 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 1.247, de 18/05/20 DOU de 22/05/20 p.137 seção 1 - n° 97 - Prorroga o prazo
dos estabelecimentos de Atenção Primária à Saúde com equipes de Saúde da Família e equipes de
Atenção Primária não informatizadas aderidos ao Projeto Piloto de Apoio à Implementação da
Informatização na Atenção Primária à Saúde, para iniciar o envio regular dos dados por meio de
sistema de prontuário eletrônico ao Ministério da Saúde, considerando o contexto da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19).
Portaria MS-GM nº 802, de 14/04/20 DOU de 22/05/20 p.135 seção 1 - n° 97 - Republicação Habilita Estados, Distrito Federal e Municípios ao recebimento de incentivo para estruturação e
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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-SAES nº 464, de 20/05/20 DOU de 22/05/20 p.178- seção 1 - n° 97 - Inclui exames
para o diagnóstico laboratorial de infecção pelo SARS-CoV-2 na Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS).
Portaria MS-GM nº 285, de 20/02/20 DOU de 25/05/20 p.72 - seção 1 - n° 98 - Republicação Homologa adesão das equipes de Saúde da Família informatizadas ao Programa de Apoio à
Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS).
Portaria MS-GM nº 1.012, de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.154 - seção 1 - n° 98 - Habilita
municípios a receberem recursos financeiros para estruturação da Vigilância Alimentar e
Nutricional por meio da compra de equipamentos antropométricos adequados.
Portaria MS-GM nº 1.137, de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.171 - seção 1 - n° 98 - Torna sem
efeito a Portaria nº 329/GM/MS, de 28/02/2019, que suspende o repasse do recurso financeiro
destinado ao incentivo de custeio mensal de Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU 192).
Portaria MS-GM nº 1.200, de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.171 - seção 1 - n° 98 - Habilita os
Municípios em anexo, a receberem, em parcela única, o incentivo de implantação de Serviço
Residencial Terapêutico - SRT.
Portaria MS-GM nº 1.210, de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.172- seção 1 - n° 98 - Habilita
municípios a receberem recursos financeiros para estruturação da Vigilância Alimentar e
Nutricional por meio da compra de equipamentos antropométricos adequados.
Portaria MS-GM nº 1.248, 1.250, 1.253, 1.254, 1.263, 1.272, de 18/05/20 DOU de 25/05/20
p.176 - seção 1 - n° 98 - Exclui propostas do anexo da Portaria nº 623/GM/MS, de 31 de março de
2020, que habilita Municípios a receber recurso referentes ao incremento temporário do Piso da
Atenção Básica (PAB).
Decreto nº 10.350, de 18/05/20 DOU de 18/05/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n°93-A - Dispõe sobre
a criação da Conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e regulamenta
a Medida Provisória nº 950, de 8 de abril de 2020, e dá outras providências.
Portaria MS-GM nº 1.231, de 18/05/20 DOU de 19/05/20 p.55 - seção 1 - n°94 - Prorroga,
excepcionalmente para o ano de 2020, o prazo para apresentação de contas referente ao
exercício de 2019 no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema
Único de Saúde - Proadi-SUS.
Portaria MS-GM nº 1.272 de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.179 - seção 1 - n° 98 - 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 1.334 de 19/05/20 DOU de 25/05/20 p.187 - seção 1 - n° 98 - Estabelece a
suspensão da transferência dos recursos incluídos no Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar,
incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Município de São
Paulo/SP, destinados ao custeio das Centrais de Regulação.
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Lei nº 14.001, de 22/05/20 DOU de 22/05/20 p.1- seção 1 - n° 97-D – Ed. Extra - Altera a Lei nº
13.898, de 11/11/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei
Orçamentária de 2020.
Medida Provisória nº 970, de 25/05/20 DOU de 26/05/20 p. 1 - seção 1 - n° 99 - Abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios da Saúde e da Cidadania, para os fins que especifica e dá
outras providências.
Portaria MS-GM nº 1.057 de 18/05/20 DOU de 26/05/20 p.55 - seção 1 - n° 99 - Desabilita Equipe
Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP) e
estabelece a dedução de recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
- Grupo de Atenção Especializada, incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade
(MAC).
Portaria MS-GM nº 1.065 de 18/05/20 DOU de 26/05/20 p.55 - seção 1 - n° 99 - Exclui propostas
dos anexos de Portarias que habilitam Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos
referente ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta
Complexidade (MAC).
Portaria MS-GM nº 1.279 de 18/05/20 DOU de 26/05/20 p.57 - seção 1 - n° 99 - 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-SAES nº 397, de 29/04/20 DOU de 19/05/20 p.62 - seção 1 - n°94 - Republicação Altera atributos de procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses
e Materiais Especiais do SUS.
Portaria MS-GM nº 1.138, de 07/05/20 DOU de 15/05/20 p.1 - seção 1 - Edição Extra - n°92-B Aprova o repasse de recursos para Estados e Distrito Federal, a título de financiamento, referente
a abril, maio e junho de 2020, para aquisição de medicamentos do Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde.
Portaria MS-GM nº 1.266, de 15/05/20 DOU de 15/05/20 p.2 - seção 1 - Edição Extra - n°92-B Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece
recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus
(COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo e Municípios.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 386, de 15/05/20 DOU de 15/05/20 p.3 - seção 1 - Edição Extra n°92-B - Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para obtenção da
Anuência Excepcional para Fabricação, Comercialização e Doação de Equipamentos de Suporte
Respiratório Emergencial e Transitório do tipo "Ambu Automatizado".
Portaria MC-SEDS nº 69, de 14/05/20 DOU de 16/05/20 p.379 - seção 1 - n°93 - Aprova
recomendações gerais para a garantia de proteção social à população em situação de rua,
inclusive imigrantes, no contexto da pandemia do novo Coronavírus, Covid-19.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 380, de 12/05/20 DOU de 18/05/20 p.443 - seção 1 - n°93 Retificação - Altera o art. 1º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 364, de 1º/04/2020,
que suspende os efeitos da Resolução - RDC nº 302, de 13/10/2005, em caráter temporário e
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excepcional, para os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA) que irão realizar
análises para o diagnóstico da COVID-19.
Portaria MS-FUNASA nº 2.385, de 15/05/20 DOU de 18/05/20 p.488 - seção 1 - n°93 - Dispõe
sobre a reabertura de prazo para cadastramento de propostas nos processos de seleção das
Portarias nºs 9.635, 9.636, 9.637, 9.638 e 9.639/2019.
Resolução CFFa nº 573, de 15/05/20 DOU de 18/05/20 p.524 - seção 1 - n°93 - Dispõe sobre a
dispensa de registro secundário para profissionais no exercício de suas atividades na jurisdição de
outro CRFa, em programas de combate à Covid-19, durante a crise causada pelo coronavírus
(SARS-CoV-2).
Deliberação CRF-SP nº 8, de 15/05/20 DOU de 18/05/20 p.525 - seção 1 - n°93 - Disciplina a
utilização de assinatura eletrônica, nos termos do Decreto nº 8.539/2015.
Lei nº 13.998, de 14/05/20 DOU de 15/05/20 p.2 - seção 1 - n°92 - Promove mudanças no auxílio
emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020; e dá outras providências.
Portaria MS-SAES nº 425, 426 e 430 de 11/05/20 DOU de 15/05/20 p.50 - seção 1 - n°92 Concede classificação de acordo com a complexidade tecnológica a estabelecimento de saúde.
Portaria MS-GM nº 1.153, 1.161, 1.162, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.179, 1.180, 1.181, 1.186,
1.187, 1.188, 1.189, 1.194, 1.216, 1.217 de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.87 - seção 1 - n°90 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 1.157, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.90 - seção 1 - n°90 - Habilita o Estado,
Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados à execução de
obras de ampliação.
Portaria MS-GM nº 1.169, 1.196, 1.197 de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.97 - seção 1 - n°90 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 1.193, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.111 - seção 1 - n°90 - 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.
Portaria MS-GM nº 1.213, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.114 - seção 1 - n°90 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados à
execução de obras de construção.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 380, de 12/05/20 DOU de 13/05/20 p.118 - seção 1 - n°90 - Altera
o art. 1º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 364, de 1º/04/2020, que suspende os
efeitos da Resolução - RDC nº 302, de 13/10/2005, em caráter temporário e excepcional, para os
Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA) que irão realizar análises para o diagnóstico
da COVID-19.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 381, de 12/05/20 DOU de 13/05/20 p.118 - seção 1 - n°90 - Altera
a 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.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 382, de 12/05/20 DOU de 13/05/20 p.119 - seção 1 - n°90 - Define
os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para tratamento das petições de
pós-registro de fórmulas para nutrição enteral e fórmulas infantis, em virtude da emergência de
saúde pública internacional provocada pelo SARS-CoV-2.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 383, de 12/05/20 DOU de 13/05/20 p.119 - seção 1 - n°90 - Dispõe
sobre a importação para unidade hospitalar ou estabelecimento de assistência à saúde.
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Resolução MS-ANVISA-RDC nº 384, de 12/05/20 DOU de 13/05/20 p.120 - seção 1 - n°90 - Dispõe
sobre inclusão temporária de procedimento de emissão de certificado sanitário por análise
documental, regulamentado na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 72, de 29 de dezembro
de 2009, às embarcações durante à vigência da pandemia de COVID-19.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 385, de 12/05/20 DOU de 13/05/20 p.120 - seção 1 - n°90 - Altera
a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 346, de 12 de março de 2020, que 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.
Resolução CFO nº 223, de 12/05/20 DOU de 13/05/20 p.122 - seção 1 - n°90 - Altera o artigo 1º
da Resolução CFO-221, de 25 de março de 2020, que suspende os prazos de expedientes
administrativos no Conselho Federal e nos Conselhos Regionais de Odontologia, que estejam em
regime de quarentena, tele trabalho ou equivalente, desde que dependam de acesso presencial
dos servidores responsáveis pela resposta e andamento à estrutura física das sedes, até o retorno
regular das atividades.
Decreto nº 10.344, de 11/05/20 DOU de 11/05/20 p.1 - seção 1 - Edição Extra - n°88-A - 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.
Portaria ME-SECEX nº 25, de 08/05/20 DOU de 11/05/20 p.43 - seção 1 n°88 - Dispõe sobre as
importações de ventiladores pulmonares, monitores de sinais vitais, bombas de infusão,
equipamentos de oximetria e capnógrafos, usados.
Resolução CFM nº 2.276, de 07/05/20 DOU de 11/05/20 p.169 - seção 1 n°88 - Altera a Resolução
CFM nº 2.234/2019, que dispõe sobre a tramitação eletrônica da sindicância, do processo éticoprofissional, do procedimento administrativo para apuração de doença incapacitante do médico,
do processo-consulta, da proposta de resolução e da proposta de recomendação no âmbito dos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina.
Decreto nº 10.342, de 07/05/20 DOU de 07/05/20 p. 1 - seção 1 n° 86-A - Ed. Extra - Altera o
Decreto nº 10.282, de 20/03/2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 06/02/2020, para definir
os serviços públicos e as atividades essenciais.
Emenda Constitucional nº 106, de 2020 DOU de 08/05/20 p. 1 - seção 1 n° 87 - Institui regime
extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública
nacional decorrente de pandemia.
Portaria ME-SEF nº 11.449, de 06/05/20 DOU de 08/05/20 p. 119 - seção 1 n° 87 - Abre aos
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; da Saúde; da Infraestrutura; e do Meio Ambiente, e de Encargos
Financeiros da União, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
Portaria MS-GM nº 1.124, de 07/05/20 DOU de 08/05/20 p. 164 - seção 1 n° 87 - 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 120
(cento e vinte) dias.
Resolução COFEN nº 639, de 06/05/20 DOU de 08/05/20 p. 222 - seção 1 - n° 87 - Dispõe sobre
as competências do Enfermeiro no cuidado aos pacientes em ventilação mecânica no ambiente
extra e intra-hospitalar.
Portaria MS-GM nº 1.089, de 04/05/20 DOU de 06/05/20 p. 3 - seção 1 n° 85-A - Ed. Extra Habilita leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece
recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus
(COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo e Municípios.
Portaria MS-GM nº 1.961, de 29/06/18 DOU de 07/05/20 p. 213- seção 1 n° 86 - Retificação -
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Renova a qualificação e especifica a composição do incentivo de custeio da Central de Regulação
das Urgências (CRU), Unidades de Suporte Básico (USB) e Unidades de Suporte Avançado (USA)
vinculadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), Regional de Embu das
Artes (SP).
Resolução CFF nº 685, de 30/01/20 DOU de 07/05/20 p. 267 - seção 1 - n° 86 - Regulamenta a
atribuição do farmacêutico na prática da ozonioterapia.
Resolução CFN nº 653, de 06/05/20 DOU de 07/05/20 p. 267 - seção 1 - n° 86 - Altera o Art. 2º da
Resolução CFN nº 652, de 20 de abril de 2020, que Institui o Código de Processamento Disciplinar
para o Nutricionista e o Técnico em Nutrição e Dietética (TND) e dá outras providências.
Lei nº 13.995, de 05/05/20 DOU de 06/05/20 p. 1- seção 1 n° 85 - Dispõe sobre a prestação de
auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que
participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com
o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19.
Portaria MCTIC-GM nº 1.892, de 27/04/20 DOU de 06/05/20 p. 9- seção 1 n° 85 - Institui Grupo
de Trabalho para propor o aperfeiçoamento da aplicação da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de
2005 (Lei do Bem).
Portaria MS-SAPS nº 49, de 27/12/19 DOU de 06/05/20 p. 79 - seção 1 n° 85 - 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.
Instrução Normativa ME-SRF nº 1.944, de 04/05/20 DOU de 04/05/20 p. 1 - seção 1 n° 83-A Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro de 2006, que disciplina o despacho
aduaneiro de importação, em decorrência da pandemia da doença pelo coronavírus 2019 (Covid19).

2 - Legislação Estadual
Mapeamento de normas relativas ao coronavírus SARS-CoV-2 a serem publicadas
pelo Governo do Estado de São Paulo entre 01/05 a 30/06/2020.
Decreto nº 65.034, de 29/06/20 DOE de 30/06/20 p.1 - seção 1 - n°128 - 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 95, de 29/06/20 DOE de 30/06/20 p.18 - seção 1 - n°128 - Altera o Anexo I, da
Resolução SS-73, de 31-05-2020, que dispõe sobre a “classificação das áreas de abrangência dos
Departamentos Regionais de Saúde do Estado e respectivas fases”, frente a Pandemia COVID 19 e
dá providências correlatas.
Resolução SS nº 96, de 29/06/20 DOE de 30/06/20 p.19 - seção 1 - n°128 - Dispõe sobre as ações
de Vigilância Sanitária no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - Sevisa, para
fiscalização do uso correto de máscaras nos estabelecimentos comerciais, prestação de serviços,
bem como pela população em geral, e dá providências decorrentes.
Resolução SS nº 94, de 26/06/20 DOE de 30/06/20 p.19 - seção 1 - n°128 - Retificação Estabelece a transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos
Municipais de Saúde - Programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS no Estado
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de São Paulo - decorrentes de Demandas Governamentais, a serem destinados às ações de saúde
para o enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19 (Novo Coronavírus) e dá providências
correlatas.
Despacho do Secretário SS nº 3.171 e 3.172, de 25/06/20 DOE de 30/06/20 p.19 - seção 1 n°128 - Memorando GS/CODES 432/2019. Solicitação de continuidade no desenvolvimento de
integração de sistemas informatizados com recursos de inteligência artificial no S-CODES.
Deliberação CIB nº 52, de 29/06/20 DOE de 30/06/20 p.19 - seção 1 - n°128 - Aprova os
remanejamentos de recursos do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (Teto MAC),
entre gestores, conforme relacionado.
Deliberação CIB nº 53, de 29/06/20 DOE de 30/06/20 p.20 - seção 1 - n°128 - Aprova o mapa do
conjunto de hospitais e respectivos leitos para o enfrentamento da COVID-19, no Estado de São
Paulo, com a inclusão da 7ª remessa de leitos de UTI AD COVID e UTI PED COVID, e suporte
ventilatório COVID-19 para habilitação.
Termo de Cooperação Técnica SUCEN, de 2020 DOE de 30/06/20 p.27 - seção 1 - n°128 - Tem por
finalidade estabelecer e regulamentar um programa de cooperação técnica entre a SUCEN e a
Prefeitura com o objetivo de realizar ações conjuntas visando o desenvolvimento do controle
entomológico, com ênfase no combate arboviroses e demais ações.
Projeto de Lei Complementar nº 15, de 2020 DOE de 30/06/20 p.4 - seção Leg. - n°116 - Institui o
regime jurídico de contratação por tempo determinado de docentes, de que trata o inciso X do
artigo 115 da Constituição Estadual e Lei nº 16.279, de 08 de julho de 2016 e dá providências
correlatas.
Decreto nº 65.032, de 26/06/20 DOE de 27/06/20 p.1 - seção 1 - n°127 - Estende a medida de
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020.
Decreto nº 65.033, de 26/06/20 DOE de 27/06/20 p.1 - seção 1 - n°127 - Altera o Decreto nº
43.283, de 3 de julho de 1998, que regulamenta a Lei nº 9.533, de 30 de abril de 1997, que
instituiu o Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo e dá providências
correlatas.
Resolução SS nº 94, de 26/06/20 DOE de 27/06/20 p.24 - seção 1 - n°127 - Estabelece a
transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de
Saúde - Programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS no Estado de São Paulo decorrentes de Demandas Governamentais, a serem destinados às ações de saúde para o
enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19 (Novo Coronavírus) e dá providências
correlatas.
Comunicado CVS nº 20, de 2020 DOE de 27/06/20 p.26 - seção 1 - n°127 - Republicação Recomendações para a reabertura segura de estabelecimentos da área de alimentos no contexto
do enfrentamento da COVID-19.
Despacho do Secretário SS nº 3.774, de 23/06/20 DOE de 26/06/20 p.25 - seção 1 - n°126 Contratação de Consultores Individuais para atuar na preparação, processamento e análise de
dados do CENSO HOSPITALAR COVID-19, como parte do Projeto de Fortalecimento da Gestão de
Saúde do Estado de São Paulo.
Comunicado CVS nº 20, de 2020 DOE de 26/06/20 p.25 - seção 1 - n°126 - Recomendações para a
reabertura segura de estabelecimentos da área de alimentos no contexto do enfrentamento da
Covid-19.
Chamada Pública SDE-CCT nº 3, de 2020 DOE de 26/06/20 p.47 - seção 1 - n°126 - Como o Uso de
Algoritmos de Inteligência Artificial Pode Auxiliar Médicos Radiologistas no Diagnóstico do Covid19; Através de Imagem de Tomografia Computadorizada e Raios-X De Tórax?”.
Projeto de Lei nº 416, de 2020 DOE de 25/06/20 p.5 - seção Leg. - n°114 - Dispõe sobre o
combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de refeições prontas para o
consumo e dá outras providências.
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Projeto de Lei nº 417, de 2020 DOE de 25/06/20 p.5 - seção Leg. - n°114 - Dispõe sobre o
combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de refeições prontas para o
consumo e dá outras providências.
Resolução Conjunta SS-SDPCD nº 1, de 23/06/20 DOE de 24/06/20 p.24 - seção 1 - n°124 Aprova a Nota Técnica de “Internação de Pessoas com Deficiência, portadores do novo
Coronávirus”, nos estabelecimentos públicos de saúde, no âmbito do Estado de São Paulo e dá
providências correlatas.
Resolução SS nº 92, de 22/06/20 DOE de 24/06/20 p.24 - seção 1 - n°124 - Retificação - Altera o
Anexo I, da Resolução SS-73, de 26 de maio de 2020, que dispõe sobre a “classificação das áreas
de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde do Estado e respectivas fases”, frente a
Pandemia COVID 19 e dá providências correlatas.
Deliberação CIB nº 40, de 03/06/20 DOE de 24/06/20 p.24 - seção 1 - n°124 - Retificação Homologa os itens relacionados.
Resolução SS nº 92, de 22/06/20 DOE de 22/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Suplementar - n°122 Altera o Anexo I, da Resolução SS-73, de 26 de maio de 2020, que dispõe sobre a “classificação
das áreas de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde do Estado e respectivas fases”,
frente a Pandemia COVID 19 e dá providências correlatas.
Decreto nº 65.026, de 22/06/20 DOE de 23/06/20 p.1 - seção 1 - n°123 - Altera dispositivos do
Decreto nº 42.696, de 23/12/1997, que regulamenta a Lei nº 9.363, de 23/07/1996, que institui o
Programa Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselho Estadual de
Desenvolvimento Econômico e Social, o Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Social FIDES e o Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico - FIDEC e dá outras
providências.
Resolução SS nº 91, de 19/06/20 DOE de 20/06/20 p.25 - seção 1 - n°120 - Estabelece a
transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde,
referentes ao Programa “Qualis Mais”, no exercício de 2020 e dá outras providências.
Nota Técnica SS-CCCV, de 2020 DOE de 20/06/20 p.26 - seção 1 - n°120 - Recomenda-se especial
atenção aos Municípios cuja taxa se apresenta igual ou superior a 80%.
Nota Técnica CVS-CVE nº 1, de 2020 DOE de 20/06/20 p.29 - seção 1 - n°120 - Medidas de
Prevenção e Controle de Infecção a Serem Adotadas na Assistência à Saúde Relacionadas à Covid19.
Portaria CSS nº 1, de 19/06/20 DOE de 20/06/20 p.31 - seção 1 - n°120 - Dispõe sobre a criação e
Grupo Técnico de Trabalho com a finalidade de acompanhar os processos de trabalho do Hospital
Geral “Jesus Teixeira da Costa” de Guaianases.
Resolução SS nº 90, de 18/06/20 DOE de 19/06/20 p.24 - seção 1 - n°119 - Estabelece a
transferência, mediante adesão municipal, de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os
Fundos Municipais de Saúde, referente a ações de Atenção Básica à População Privada de
Liberdade e dá providências correlatas.
Comunicado IDPC, de 2020 DOE de 19/06/20 p.46 - seção 1 - n°119 - Faz saber que abrirá
inscrições para seleção de candidatos a 15 vagas, no Programa de Mestrado Profissional USPIDPC, para Residentes na área de Medicina Cardiovascular, exclusivamente para ingresso em julho
de 2020.
Comunicado IDPC, de 2020 DOE de 19/06/20 p.46 - seção 1 - n°119 - Faz saber que abrirá
inscrições para seleção de candidatos a 15 vagas, no Curso de Doutorado, do Programa de PósGraduação USP-IDPC: Medicina/Tecnologia e Intervenção em Cardiologia (CAPES nota 5), para
médicos e não médicos, exclusivamente para o ingresso em fevereiro de 2021.
Projeto de Lei nº 400, de 2020 DOE de 19/06/20 p.5 - seção Leg. - n°109 - Dispõe sobre a criação
da Central de Informações sobre pacientes internados na rede estadual de saúde durante a
pandemia do novo coronavírus - COVID-19 e dá outras providências.
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Resolução SS nº 89, de 17/06/20 DOE de 18/06/20 p.23 - seção 1 - n°118 - Estabelece a
transferência, mediante adesão, de recursos do Fundo estadual de Saúde para os Fundos
Municipais de Saúde, referente ao financiamento dos medicamentos que não foram entregues
por meio do Programa Dose Certa no 1º e 2º trimestre 2020 e dá outras providências.
Comunicado IAL nº 35, de 2020 DOE de 18/06/20 p.25 - seção 1 - n°118 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da Covid-19 por RT-PCR na presente data,
relacionando.
Portaria HGVNC nº 9, de 17/06/20 DOE de 18/06/20 p.26 - seção 1 - n°118 - Designa os membros
relacionados para comporem a Comissão do Projeto de Voluntários para enfrentamento do Covid19 desta Unidade.
Projeto de Lei nº 399, de 2020 DOE de 18/06/20 p.5 - seção Leg. - n°108 - Autoriza o Poder
Executivo a implantar atendimento humanizado com triagem feita por psicólogo às mulheres
vítimas de violência nas Delegacias de Polícia do Estado de São Paulo e dá outras providências.
Resolução SFP nº 51, de 16/06/20 DOE de 17/06/20 p.16 - seção 1 - n°117 - 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 88, de 16/06/20 DOE de 17/06/20 p.23 - seção 1 - n°117 - Define os valores do
Piso de Atenção Básica Estadual, para o ano de 2020, bem como, a transferência de recursos do
Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, de forma direta e regular, nos
moldes determinados pelo Decreto Estadual 53.019, de 20-05-2008, e dá outras providências.
Portaria CVS nº 13, de 10/06/20 DOE de 17/06/20 p.24 - seção 1 - n°117 - Retificação - Dispõe
sobre medidas de prevenção ao SARSCoV-2 para profissionais de coleta e entrega de mercadorias.
Resolução SS nº 87, de 15/06/20 DOE de 15/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Suplementar - n°115 Dispõe sobre a “classificação das áreas de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde do
Estado e respectivas fases”, frente a Pandemia COVID 19 e dá providências correlatas.
Recomendação CES-SP nº 6, de 15/06/20 DOE de 16/06/20 p.17 - seção 1 - n°116 - Aprova a
Recomendação às instituições públicas e privadas da Saúde que atendem Pessoas com COVID-19,
possam dar garantia de segurança do trabalho aos trabalhadores.
Resolução SS nº 86, de 12/06/20 DOE de 13/06/20 p.3 - seção 1 - n°114 - Revoga a Resolução SS
84, de 10-06-2020 que estabelece a transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de
Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, programa 0930 - Atendimento Integral e
Descentralizado no SUS no Estado de São Paulo, decorrentes de Demandas Governamentais, a
serem destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Covid-19 (Novo Coronavírus), e dá
providências correlatas.
Decreto nº 65.014, de 10/06/20 DOE de 11/06/20 p.1 - seção 1 - n°112 - Estende a medida de
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020.
Resolução SS nº 82, de 10/06/20 DOE de 11/06/20 p.18 - seção 1 - n°112 - 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.
Resolução SS nº 83, de 10/06/20 DOE de 11/06/20 p.18 - seção 1 - n°112 - Dispõe, na forma da
Portaria MS 1.448, de 29-05-2020, republicada no D.O.U de 02-06-2020, sobre o auxílio financeiro
emergencial às santas casas e hospitais sem fins lucrativos no controle da pandemia da Covid-19,
e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 84, de 10/06/20 DOE de 11/06/20 p.19 - seção 1 - n°112 - Estabelece a
transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de
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Saúde, em consonância ao programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS no
Estado de São Paulo, decorrentes de Emendas Parlamentares, para o financiamento de ações e
serviços para assistência integral à saúde da comunidade.
Resolução SS nº 85, de 10/06/20 DOE de 11/06/20 p.20 - seção 1 - n°112 - Disciplina medidas
necessárias à investigação epidemiológica e monitoramento de risco de propagação da Covid-19.
Deliberação CIB nº 47, de 10/06/20 DOE de 11/06/20 p.21 - seção 1 - n°112 - Aprova ad
referendum o mapa do conjunto de hospitais e respectivos leitos para o enfrentamento da
COVID-19, no Estado de São Paulo, atualização, com a inclusão da 6ª remessa de leitos de UTI AD
COVID e UTI PED COVID, para habilitação.
Portaria CVS nº 13, de 10/06/20 DOE de 11/06/20 p.21 - seção 1 - n°112 - Dispõe sobre medidas
de prevenção ao SARSCoV-2 para profissionais de coleta e entrega de mercadorias.
Decreto nº 65.012, de 09/06/20 DOE de 10/06/20 p.1 - seção 1 - n°111 - Autoriza a Fazenda do
Estado a outorgar o uso do imóvel que especifica à Associação para o Desenvolvimento de
Serviços de Saúde - ASAS, e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 80, de 08/06/20 DOE de 08/06/20 p.1 - seção Ed. Supl. n°109 - Disciplina
atividades de vigilância em saúde abrangendo notificação, investigação epidemiológica e
monitoramento de risco e propagação da COVID-19, e dá providencias correlatas.
Decreto nº 65.009, de 08/06/20 DOE de 09/06/20 p.1 - seção 1 - n°110 - Suspende o expediente
das repartições públicas estaduais que especifica, nos dias 11 e 12 de junho de 2020, e dá
providências correlatas.
Deliberação CIB nº 46, de 08/06/20 DOE de 09/06/20 p.28 - seção 1 - n°110 - Aprova ad
referendum o repasse de recursos do Piso de Atenção Básica Estadual aos municípios paulistas
para o exercício de 2020.
Portaria GC-CCD nº 14, de 08/06/20 DOE de 09/06/20 p.29 - seção 1 - n°110 - Institui o Comitê de
Informação da Coordenadoria de Controle de Doenças e dá outras providências.
Portaria DRS-I nº 7, de 08/06/20 DOE de 09/06/20 p.29 - seção 1 - n°110 - Cria a Comissão
Examinadora, para Habilitação de Estabelecimentos de Saúde interessados em participar, em
caráter emergencial, de Assistência à Saúde, para tratamento exclusivo de pacientes com
diagnóstico de Covid-19, no âmbito do DRS I - Grande São Paulo.
Resolução USP nº 7.956, de 08/06/20 DOE de 09/06/20 p.55 - seção 1 n°110 - Altera dispositivos
da Resolução 7945, de 27-03-2020, que fica autorizada, excepcionalmente, como medida de
prevenção de contágio pela Covid-19 (Novo Coronavírus), a utilização de sistemas de
videoconferência e outros meios eletrônicos de participação a distância nas reuniões dos
colegiados da Universidade enquanto perdurar a recomendação de afastamento de atividades
presenciais pelas autoridades sanitárias e pelo Grupo de Trabalho GT-USP Covid-19.
Edital CRH nº 1, de 2020 DOE de 09/06/20 p.64 - seção 1 n°110 - Cria um banco de cadastro de
voluntários acadêmicos da área das Ciências da Saúde para ampliar a operacionalização de ações
estratégicas de trabalho na área da Saúde e fortalecer o enfrentamento à Covid-19 com a
suplementação excepcional e temporária de pessoal em diversas áreas e estabelecimentos de
saúde no âmbito da administração direta da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo - SES/SP.
Edital CRH nº 2, de 2020 DOE de 09/06/20 p.64 - seção 1 n°110 - Cria um banco de cadastro de
voluntários para ampliar a operacionalização de ações estratégicas de trabalho na área da Saúde e
fortalecer o enfrentamento à Covid-19 com a suplementação excepcional e temporária de pessoal
em diversas áreas e estabelecimentos de saúde no âmbito da administração direta da Secretaria
da Saúde do Estado de São Paulo - SES/SP.
Projeto de Lei Complementar nº 10, de 2020 DOE de 09/06/20 p.4 - seção Leg. n°103 - Estende as
licenças maternidade e paternidade dos servidores estaduais, durante a pandemia do novo
coronavírus - Covid-19.
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Deliberação CIB nº 45, de 05/06/20 DOE de 06/06/20 p.23 - seção 1 n°108 - Recomenda-se ainda
que o uso em casos graves sob regime hospitalar não seja de rotina, exceto condicionado a
estudos clínicos e uso off label compassivo segundo critério médico e consentimento do paciente,
ainda que as evidências sugiram mais risco que benefício.
Comunicado IAL nº 28, de 26/05/20 DOE de 06/06/20 p.24 - seção 1 n°108 - Retificação - Torna
público o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da Covid-19 por RT-PCR.
Despacho CSS, de 05/06/20 DOE de 06/06/20 p.24 - seção 1 n°108 - Contratação Emergencial de
Serviços de Hemodiálise à Beira do Leito - UTI COVID.
Portaria ILSL nº 27, de 28/05/20 DOE de 06/06/20 p.26 - seção 1 n°108 - Reorganiza a Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar que passa a ser constituída dos funcionários/servidores
relacionados.
Resolução SS nº 79, de 04/06/20 DOE de 05/06/20 p.31 - seção 1 n°106 - Reitera o disposto nos
termos da Resolução SS-42/2020, de 31-03-2020, que 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), sendo que seu
descumprimento implica em infração sanitária, sujeitando o responsável às penalidades previstas
nos arts. 110 a 112 da Lei 10.083/98 - Código Sanitário Estadual e dá providências correlatas.
Recomendação CES-SP nº 5, de 04/05/20 DOE de 05/06/20 p.31 - seção 1 n°106 - Recomenda
que o Secretário Estadual de Saúde, inclua representantes do Conselho Estadual de Saúde, com a
devida paridade, no Comitê de Enfrentamento do Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde de
São Paulo.
Portaria CRH nº 3, de 04/06/20 DOE de 05/06/20 p.31 - seção 1 n°106 - Objetivando implementar
o Projeto de Voluntários Acadêmicos da Área das Ciências da Saúde, instituído em caráter
temporário, para o enfrentamento ao Covid-19 - Novo Coronavírus, no âmbito do Estado de São
Paulo.
Portaria CRH nº 4, de 04/06/20 DOE de 05/06/20 p.32 - seção 1 n°106 - Objetivando implementar
o Projeto de Voluntários, instituído em caráter temporário, para o enfrentamento ao Covid-19 Novo Coronavírus, no âmbito do Estado de São Paulo.
Projeto de Lei nº 375, de 2020 DOE de 05/06/20 p.9 - seção Leg. n°101 - Torna obrigatória a
realização dos testes diagnósticos do coronavírus - SARS - CoV-2, aos professores e funcionários
de instituições de ensino, públicas e privadas, antes do reinício de suas atividades no âmbito do
Estado de São Paulo, na forma que menciona.
Projeto de Lei nº 376, de 2020 DOE de 05/06/20 p.9 - seção Leg. n°101 - Dispõe sobre
procedimentos de simplificação na aprovação de projetos científicos-tecnológicos, e produção de
equipamentos de saúde, em períodos de calamidade pública no Estado, decretada em razão de
pandemias.
Portaria CRH nº 5, de 04/06/20 DOE de 05/06/20 p.32 - seção 1 n°106 - Dispõe sobre a
composição da Comissão de Implantação do Projeto de Voluntários Acadêmicos da Área das
Ciências da Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, para enfrentamento ao Covid-19
(Novo Coronavírus).
Portaria CRH nº 6, de 04/06/20 DOE de 05/06/20 p.32 - seção 1 n°106 - Dispõe sobre a
composição da Comissão de Implantação do Projeto de Voluntários, no âmbito da Secretaria de
Estado da Saúde, para enfrentamento ao Covid-19 (Novo Coronavírus).
Comunicado IAL nº 31, de 2020 DOE de 05/06/20 p.32 - seção 1 n°106 - Torna público o
Laboratório Trianon de Análises Clínicas Ltda., habilitado para a realização de diagnóstico da
Covid-19 por RT-PCR.
Portaria CVS nº 12, de 04/06/20 DOE de 05/06/20 p.33 - seção 1 n°106 - Republicação - Dispõe
sobre o Cadastro de Vigilância Sanitária - Cadvisa, no que diz respeito ao prazo para atendimento
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dos estabelecimentos que estão em exercício de atividades e não cumpriram os prazos
estabelecidos, nas respectivas portarias 07, 08,09 e CVS/IAL 1.
Resolução SS nº 77, de 03/06/20 DOE de 04/06/20 p.27 - seção 1 n°105 - Institui no âmbito da
Secretaria de Estado da Saúde, em caráter temporário, o Projeto de Voluntários Acadêmicos da
Área das Ciências da Saúde, para enfrentamento ao Covid-19 (Novo Coronavírus) e da
providencias correlatas.
Resolução SS nº 78, de 03/06/20 DOE de 04/06/20 p.28 - seção 1 n°105 - Institui no âmbito da
Secretaria de Estado da Saúde, em caráter temporário, o Projeto de Voluntários, para
enfrentamento ao COVID-19 (Novo Coronavírus) e dá providencias correlatas.
Deliberação CIB nº 40, de 03/06/20 DOE de 04/06/20 p.28 - seção 1 n°105 - Homologa os itens
relacionados.
Deliberação CIB nº 41, de 03/06/20 DOE de 04/06/20 p.32 - seção 1 n°105 - Aprova e revalida o
pleito homologado relacionado.
Deliberação CIB nº 42, de 03/06/20 DOE de 04/06/20 p.32 - seção 1 n°105 - Aprova o repasse
mensal de recursos de custeio aos Fundos Municipais de Saúde, referentes ao exercício de 2020,
destinados ao “Programa Qualis Mais”.
Portaria CVS nº 12, de 03/06/20 DOE de 04/06/20 p.32 - seção 1 n°105 - Dispõe sobre o Cadastro
de Vigilância Sanitária - CADVISA, no que diz respeito ao prazo para atendimento dos
estabelecimentos que estão em exercício de atividades e não cumpriram os prazos estabelecidos,
nas respectivas portarias 07, 08, 09 e 10.
Portaria SFP-CAF nº 9, de 27/05/20 DOE de 28/05/20 p.22 - seção 1 n°100 - Dispõe sobre os
vencimentos, salários e proventos dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo, referentes
ao mês de Maio/2020.
Resolução SS nº 75, de 02/06/20 DOE de 03/06/20 p.25 - seção 1 n°105 - Dispõe sobre a
manutenção da restrição do funcionamento das atividades e serviços de academias, salões de
beleza, barbearias, manicures e congêneres, e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 76, de 02/06/20 DOE de 03/06/20 p.25 - seção 1 n°105 - Altera a
Representatividade do Centro de Contingência do Coronavírus e dá providências correlatas.
Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 03/06/20 p.25 - seção 1 n°105 - Aprova as deliberações
relacionadas.
Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 03/06/20 p.25 - seção 1 n°105 - Aprova o manifesto
elaborado pela Comissão de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora sobre a Saúde do
trabalhador(a) e a Covid-19.
Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 03/06/20 p.25 - seção 1 n°105 - Moção de Aplausos e
Congratulações para o Dr. Davi Everson Uip por Relevantes Serviços Prestados.
Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 03/06/20 p.25 - seção 1 n°105 - Aprova a Recomendação às
instituições públicas e privadas que atendem Pessoas com Deficiência.
Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 03/06/20 p.25 - seção 1 n°105 - Retificação - Aprovou as
deliberações relacionadas.
Portaria CVS nº 7, de 01/06/20 DOE de 03/06/20 p.26 - seção 1 n°105 - Dispõe sobre o Cadastro
de Vigilância Sanitária – Cadvisa de estabelecimento que exerce atividade fabril de preparações
antissépticas ou sanitizantes a base de álcool etílico 70% (m/m) e estão regularizadas de acordo
com as normativas federais e estaduais, bem como aquelas que, neste momento irão produzir
álcool etílico 70% (m/m) para doação, transporte e uso nos serviços do Sistema Único de Saúde e
demais órgãos públicos destinados ao atendimento da população em caráter temporário e
excepcional.
Portaria CVS nº 11, de 01/06/20 DOE de 03/06/20 p.25 - seção 1 n°105 - Dispõe no âmbito do
Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - Sevisa, sobre a medida de postergação do prazo para
renovação de licenciamento sanitário dos estabelecimentos de interesse da saúde e das fontes de
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radiação ionizante, de que trata a Portaria CVS 3 de 23/3/20 e dá providências correlatas.
Extrato de Contrato CGCSS, de 2020 DOE de 03/06/20 p.27 - seção 1 n°105 - O presente Termo
de Aditamento visa a inclusão do Hospital de Campanha - Ibirapuera como unidade demandadora
de exames para atendimento de pacientes infectados como COVID - 19, como medida de
enfrentamento a Pandemia no âmbito do Estado de São Paulo, Centro Estadual de Análises
Clínicas da Zona Sul - Ceac Sul.
Portaria HRO nº 13, de 02/06/20 DOE de 03/06/20 p.28 - seção 1 n°105 - Determina a nova
composição da Comissão de Farmácia e Terapêutica, que será constituída pelos funcionários
relacionados.
Portaria HRO nº 15, de 02/06/20 DOE de 03/06/20 p.28 - seção 1 n°105 - Determina a nova
composição da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deste hospital.
Portaria DRS-XIII, de 02/06/20 DOE de 03/06/20 p.29 - seção 1 n°105 - Designa membros para
comporem a Equipe Técnica, para habilitação, de estabelecimentos de saúde, interessadas em
participar do fornecimento, em caráter emergencial, de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva e
Leitos Clínicos, Adulto e Pediátrico para tratamento exclusivo de pacientes com diagnósticos de
Covid-19, no âmbito deste Departamento.
Decreto nº 64.998, de 29/05/20 DOE de 30/05/20 p.1 - seção 1 n°102 - Dispõe sobre alteração de
denominação de Secretaria de Estado e transferências que especifica e dá providências correlatas.
Comunicado DPME nº 51, de 29/05/20 DOE de 30/05/20 p.3 - seção 2 n°102 - Serão retomados
os agendamentos e convocações para fins de perícias médicas a partir de 01/06/2020, exceto
para os municípios pertencentes às regiões da Baixada Santista, Registro (Vale do Ribeira) e
Grande São Paulo, enquanto fizerem parte da Fase 1 da Retomada Consciente, do Plano São
Paulo.
Resolução SDR nº 37, de 01/06/20 DOE de 02/06/20 p.3 - seção 1 n°104 - Regula o retorno
gradual de atividades não essenciais no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Regional e dá
outras providências.
Resolução SS nº 74, de 01/06/20 DOE de 02/06/20 p.29 - seção 1 n°104 - Dispõe na forma da
Portaria MS 1.393, de 21-5-2020, sobre o auxílio financeiro emergencial às santas casas e
hospitais sem fins lucrativos no controle da pandemia da Covid-19, e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 72, de 31/05/20 DOE de 02/06/20 p.29 - seção 1 - n°104 - Retificação - Dispõe
sobre a “classificação das áreas de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde do Estado
e respectivas fases”, frente a Pandemia COVID 19 e dá providências correlatas.
Comunicado IAL nº 29, de 2020 DOE de 02/06/20 p.29 - seção 1 - n°104 - Torna público o
Laboratório Foxes Soluções e Pesquisa em Biologia Molecular Ltda, habilitado para a realização de
diagnóstico da Covid-19 por RT-PCR.
Decreto nº 64.999, de 29/05/20 DOE de 30/05/20 p.3 - seção 1 n°102 - Revoga o Decreto nº
64.887, de 26/03/2020, que 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.
Deliberação CIB nº 39, de 26/05/20 DOE de 30/05/20 p.42 - seção 1 n°102 - Republicação Aprova ad-referendum a ampliação de testagem para diagnóstico laboratorial por meio da RT-PCR
para Síndrome Gripal - (SG) conforme critérios definidos na Nota Técnica relacionada.
Portaria IAL, de 29/05/20 DOE de 30/05/20 p.42 - seção 1 n°102 - Torna sem efeito D.O. de 2705-2020, a Portaria de 26/05/20, por ter saído com incorreções e, para efeito de eficácia dos atos
em conjunto, republicamos na íntegra corroborando as determinações contidas na Portaria
CVS/IAL de 19-05-2020, que dispõe sobre o Cadastro de Vigilância Sanitária - CADVISA, para
exercício temporário e excepcional, para Laboratórios públicos e privados habilitados pelo
Instituto Adolfo Lutz, a realizarem o exame de RT-PCR em tempo real para diagnóstico da Covid19.
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Resolução SS nº 72, de 31/05/20 DOE de 01/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Suplementar - n°103 Dispõe sobre a “classificação das áreas de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde do
Estado e respectivas fases”, frente a Pandemia COVID 19 e dá providências correlatas.
Decreto nº 64.994, de 28/05/20 DOE de 29/05/20 p.1 - seção 1 n°101 - Dispõe sobre a medida de
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, institui o Plano São Paulo
e dá providências complementares.
Decreto nº 64.997, de 28/05/20 DOE de 29/05/20 p.4 - seção 1 n°101 - Altera o artigo 2º do
Decreto nº 58.239, de 20 de julho de 2012, que disciplina a execução dos Plantões e dos Plantões
em Estado de Disponibilidade de que tratam os artigos 1º a 9º da Lei Complementar nº 1.176, de
30 de maio de 2012, e dá providências correlatas.
Extrato do 1º Termo Aditivo SS, de 2020 DOE de 29/05/20 p.18 - seção 1 n°101 Desenvolvimento e implementação de curso em Gestão da Clínica nas Redes de Atenção à Saúde,
no âmbito do Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde do Estado de São Paulo.
Comunicado CVS, de 2020 DOE de 29/05/20 p.18 - seção 1 n°101 - Descarte de Máscaras de
Proteção Facial para Prevenção da Transmissão de Covid-19.
Deliberação SDS-CONSEAS nº 12, de 19/05/20 DOE de 28/05/20 p.5 - seção 1 n°100 - Dispõe
sobre a aprovação do Plano de Ação para aplicação dos recursos financeiros, do Índice de Gestão
Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD/PBF, do Índice de Gestão Descentralizada do
Sistema Único da Assistência Social - IGD/SUAS, dos Pisos de Alta Complexidade I e II, do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, do Programa Nacional de Capacitação CAPACITASUAS, do Programa Criança Feliz, do Conecta SUAS e ACESSUAS para o exercício de
2020.
Deliberação CIB nº 38, de 26/05/20 DOE de 27/05/20 p.37 - seção 1 n°99 - Aprova ad referendum
o mapa do conjunto de hospitais e respectivos leitos para o enfrentamento da COVID-19, no
Estado de São Paulo.
Deliberação CIB nº 39, de 26/05/20 DOE de 27/05/20 p.37 - seção 1 n°99 - Aprova ad referendum
a ampliação de testagem para diagnóstico laboratorial por meio da RT-PCR para Síndrome Gripal (SG).
Portaria CCD nº 13, de 26/05/20 DOE de 27/05/20 p.37 - seção 1 n°99 - Republicação - Ficam
instituídas a Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado e Comissão de
Heteroidentificação para fins de execução de Processo Seletivo Simplificado, para contratação
temporária nos cargos de Agente Técnico de Assistência à Saúde, Auxiliar de Laboratório,
Enfermeiro, Médico I, Oficial de Saúde e Técnico de Laboratório, desta Instituição.
Portaria Conjunta CVS-IAL nº 1, de 26/05/20 DOE de 27/05/20 p.37 - seção 1 n°99 - Dispõe sobre
o Cadastro de Vigilância Sanitária - CADVISA, para exercício temporário e excepcional, para
Laboratórios públicos e privados habilitados pelo Instituto Adolfo Lutz, a realizarem o exame de
RT-PCR em tempo real para diagnóstico da COVID-19.
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão CGCSS, de 2020 DOE de 27/05/20 p.38 - seção 1
n°99 - Tem por objeto a alteração do estabelecido nos Anexos Técnicos I e II do Contrato de
Gestão, e a implantação de Hospital de Campanha no Ambulatório Médico de Especialidades “Dr.
Luiz Roberto Barradas Barata” - AME Heliópolis, visando o enfrentamento da emergência em
saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19, dando suporte aos pacientes infectados pela
COVID-19 no período de maio a agosto de 2020.
Projeto de Lei nº 361, de 2020 DOE de 27/05/20 p.7 - seção Leg. n°94 - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de divulgação de listagens de pacientes que aguardam remanejamento e vagas
ambulatorial e hospitalar pela Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde - CROSS, na
rede pública do Estado de São Paulo e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 365, de 2020 DOE de 27/05/20 p.7 - seção Leg. n°94 - Autoriza o Poder
Executivo a proceder a internação de pacientes infectados pela COVID-19 na rede privada de
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hospitais, quando requerido por médico credenciado do Sistema Único de Saúde - SUS, em caso
de inexistência de leitos na rede pública.
Decreto nº 64.987, de 19/05/20 DOE de 20/05/20 p.1 - seção 1 n°96 - Suspende o expediente das
repartições públicas estaduais sediadas no Município de São Paulo no dia 22 de maio de 2020 e dá
providências correlatas.
Portaria CCD, de 19/05/20 DOE de 20/05/20 p.35 - seção 1 n°96 - Fica Instituída a Comissão
Especial de Contratação por Tempo Determinado para Fins de Execução de Processo Seletivo
Simplificado, para Contratação Temporária Nos Cargos de Agente Técnico de Assistência À Saúde,
Enfermeiro, Médico I, Oficial de Saúde, Técnico de Laboratório e Auxiliar de Laboratório, Desta
Instituição.
Portaria Conjunta CVS-IAL nº 1, de 19/05/20 DOE de 20/05/20 p.36 - seção 1 n°96 - Dispõe sobre
o Cadastro de Vigilância Sanitária - Cadvisa, para exercício temporário e excepcional, para
Laboratórios públicos e privados habilitados pelo Instituto Adolfo Lutz, a realizarem o exame de
RT-PCR em tempo real para diagnóstico da Covid-19.
Convocação SS, de 2020 DOE de 20/05/20 p.59 - seção 1 n°96 - Edital de Convocação Pública para
contratação de estabelecimentos de saúde interessados em participar do fornecimento, em
caráter emergencial, de leitos de unidade de terapia intensiva e leitos clínicos, adulto e pediátrico,
para tratamento exclusivo de pacientes com diagnóstico de COVID-19.
Lei nº 17.264, de 22/05/20 DOE de 22/05/20 p.1 - seção 1 - Ed. Suplementar n°97 - Altera a data
de comemoração do feriado civil de 9 de julho, nos termos que especifica.
Portaria DRS-IV nº 4, de 21/05/20 DOE de 23/05/20 p.11 - seção 1 - n° 98 - Designa os
representantes descritos para comporem a Comissão Examinadora em conformidade com o Edital
- 03/2020 de Convocação Pública, para Habilitação de Estabelecimentos de Saúde, interessadas
em participar do fornecimento em caráter emergencial, de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva
e Leitos Clínicos, Adulto e Pediátrico, para tratamento exclusivo de pacientes com diagnóstico de
Covid-19, no âmbito deste DRS IV - Baixada Santista.
Portaria USP nº 7.639, de 22/05/20 DOE de 23/05/20 p.12 - seção 1 - n° 98 - Dispõe sobre
medidas de fiscalização e controle de gastos nos contratos administrativos firmados pela
Universidade de São Paulo em razão da situação de emergência e estado de calamidade pública
decorrentes do coronavírus.
Projeto de Lei nº 351, de 2020 DOE de 19/05/20 p.5 - seção Leg. n° 89 - Altera a data de
comemoração do feriado civil de 9 de julho, nos termos que especifica.
Decreto nº 64.981, de 15/05/20 DOE de 16/05/20 p.1 - seção 1 n° 94 - Revoga o Decreto nº
64.917, de 3 de abril de 2020, que suspende os prazos processuais que especifica.
Resolução SS nº 68, de 14/05/20 DOE de 16/05/20 p.23 - seção 1 n°94 - Institui Banca
Examinadora para análise de Títulos dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado e
Emergencial para Contratação por Tempo Determinado de Médico e Técnico de Enfermagem, da
Coordenadoria de Serviços de Saúde, desta Pasta, e dá providencias correlatas.
Portaria HRO nº 14, de 15/05/20 DOE de 16/05/20 p.23 - seção 1 n°94 - Nova Composição da
Multiprofissional de Terapia Nutricional, que será constituída pelos funcionários relacionados.
Projeto de Lei nº 349, de 2020 DOE de 16/05/20 p.4 - seção Leg. n°88 - Dispõe sobre redução de
30% (trinta por cento) no valor de mensalidades pertinentes a prestação de serviços educacionais
na rede privada no âmbito do Estado de São Paulo enquanto perdurar as medidas de
enfrentamento contra a pandemia do COVID-19.
Projeto de Lei nº 350, de 2020 DOE de 16/05/20 p.5 - seção Leg. n°88 - Dispõe sobre medidas
emergenciais de combate ao coronavírus (COVID-19), no Estado de São Paulo e dá outras
providências.
Deliberação CIB nº 37, de 14/05/20 DOE de 15/05/20 p.18 - seção 1 n°93 - Aprova a Orientação
quanto ao fluxo de programação, distribuição e monitoramento da utilização de cloroquina e
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hidroxicloroquina para tratamento de COVID-19.
Portaria CVS nº 8, de 13/05/20 DOE de 15/05/20 p.19 - seção 1 n°93 - Dispõe sobre o Cadastro de
Vigilância Sanitária - Cadvisa de estabelecimento para o exercício de atividade fabril e de
importação de dispositivos médicos prioritários para uso em serviços de saúde, em caráter
temporário e excepcional, no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - Sevisa.
Portaria CVS nº 9, de 13/05/20 DOE de 15/05/20 p.20 - seção 1 n°93 - Dispõe sobre o Cadastro de
Vigilância Sanitária - Cadvisa de estabelecimento já constituídos para ampliação do número de
leitos de internação ou serviços de campanha (hospitais de campanha, unidades de urgência e
emergência provisórios e temporários) direcionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19.
Portaria CAIS-PP, de 14/05/20 DOE de 15/05/20 p.20 - seção 1 n°93 - Republicação - Designa os
servidores mencionados para compor a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.
Portaria DRS-I nº 4, de 14/05/20 DOE de 15/05/20 p.21 - seção 1 n°93 - Cria a Comissão de
Coordenação e Organização das Operações Emergenciais do DRS I - Grande São Paulo.
Portaria HCFMB nº 46, de 11/05/20 DOE de 15/05/20 p.23 - seção 1 n°93 - Designa Membros
para compor Comissão para Padronização de Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
no Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB.
Projeto de Lei Complementar nº 8, de 2020 DOE de 15/05/20 p.4 - seção Leg. n°87 - Suspende,
temporariamente, a alteração da alíquota previdenciária de contribuição dos servidores públicos
estaduais.
Resolução SS nº 59, de 29/04/20 DOE de 13/05/20 p.26 - seção 1 n°91 - Retificação - 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.
Deliberação CIB nº 36, de 12/05/20 DOE de 13/05/20 p.26 - seção 1 n°91 - Aprova ad referendum
o mapa do conjunto de hospitais e respectivos leitos para o enfrentamento da COVID-19, no
Estado de São Paulo, atualização, com a inclusão da 4ª remessa de leitos de UTI AD COVID e UTI
PED COVID, para habilitação.
Resolução SS nº 65, de 11/05/20 DOE de 12/05/20 p.24 - seção 1 n°90 - Altera a representação a
que se reporta o item 1, do Artigo 1º da Resolução SS 91, de 15-09-2015, “Profissionais de Notória
Especialização”, na Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão com Organizações Sociais, e
dá providências correlatas.
Resolução SS nº 66, de 11/05/20 DOE de 12/05/20 p.24 - seção 1 n°90 - Realiza a Convocação
Pública das entidades privadas sem fins lucrativos, que já possuam qualificação como Organização
Social de Saúde, para que, na hipótese de comprovado interesse em celebrar Contrato de Gestão
com a Secretaria de Estado da Saúde para gerenciar a Central de Regulação de Ofertas de Serviços
de Saúde - CROSS.
Norma Técnica CCD nº 4, de 2020 DOE de 12/05/20 p.30 - seção 1 n°90 - Republicação - Medidas
para o manejo da Assistência as Mulheres no Ciclo Gravídico Puerperal no que se refere ao
diagnóstico precoce dos casos considerando a situação atual na Saúde Pública com relação à
pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid – 19); e de orientações para o
referenciamento dos casos que requeiram transferência considerando a grade de parto pactuada
no município de São Paulo.
Projeto de Lei nº 339, de 2020 DOE de 12/05/20 p.5 - seção Leg. n°84 - Dispõe sobre a
contratação de apólice de seguro de vida para os servidores públicos no Estado de São Paulo
vinculados ao Sistema Único de Saúde que atuam no tratamento dos pacientes infectados com a
Covid-19.
Decreto nº 64.967, de 08/05/20 DOE de 09/05/20 p.1 - seção 1 n°89 - Estende a medida de
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e dá providência
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correlata.
Decreto nº 64.970, de 08/05/20 DOE de 09/05/20 p.1 - seção 1 n°89 - Dispõe sobre abertura de
crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade Social na Secretaria da Saúde, visando ao
atendimento de Despesas Correntes e de Capital.
Deliberação CIB nº 35, de 08/05/20 DOE de 09/05/20 p.20 - seção 1 n°89 - Aprova Ad
Referendum, priorizar os estoques ainda existentes para abastecer ou remanejar aos serviços de
pronto atendimento (UPA, PA, PS, etc.).
Comunicado IAL nº 24, de 07/05/20 DOE de 09/05/20 p.20 - seção 1 n°89 - Torna público, o
Laboratório Central do Hospital São Paulo/Laboratório de Virologia da Unifesp, habilitado para a
realização de diagnóstico da Covid-19 por RT-PCR.
Portaria HCRP nº 96, de 07/05/20 DOE de 09/05/20 p.23 - seção 1 n°89 - Entende por bem baixar
as normas, relacionadas, que terão duração limitada à Pandemia de Covid19 como o estabelecido
nas normas supracitadas.
Projeto de Lei nº 333, de 2020 DOE de 09/05/20 p.5 - seção 1 n°89 - Dispõe sobre a criação da Fila
Única Emergencial para Gestão de Leitos Hospitalares, abrangendo os sistemas público e privado,
a fim de assegurar a utilização, controle e gerenciamento pelo Sistema Único de Saúde de toda
capacidade hospitalar instalada no estado, com o objetivo de garantir acesso universal e
igualitário à rede hospitalar frente à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).
Resolução SS nº 64, de 07/05/20 DOE de 08/05/20 p. 24 - seção 1 n° 88 - Define critérios e
procedimentos de caráter temporário e excepcional no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância
Sanitária – Sevisa para Cadastramento e Fiscalização dos Serviços e Produtos de Interesse da
Saúde, e dá providências correlatas.
Deliberação CIB nº 34, de 07/05/20 DOE de 08/05/20 p. 24 - seção 1 n° 88 - Aprova a Nota
Técnica CGOF Nº 01/2020 com as orientações referentes à Resolução SS Nº 48, de 07/04/2020,
Resolução SS Nº 55, de 23/04/2020 e Resolução SS Nº 57, de 28/04/2020.
Comunicado CCD, de 2020 DOE de 08/05/20 p. 24 - seção 1 n° 88 - Estabelece mútua cooperação
entre os partícipes, para implementação do laboratório para extração do RNA do SARS CoV2 de
forma automatizada, no Centro de Laboratório Regional (CLR), que faz parte da Rede Nacional de
Laboratórios do Departamento de Doenças de Condições Crônica e Infecções Sexualmente
Transmissíveis (DCCI/SVS/MS) e pertencente à unidade Regional do Instituto Adolfo Lutz
estabelecido em Presidente Prudente - SP.
Nota Técnica CCD nº 4, de 2020 DOE de 08/05/20 p. 24 - seção 1 n° 88 - Republicação - Medidas
para o manejo da Assistência as Mulheres no Ciclo Gravídico Puerperal no que se refere ao
diagnóstico precoce dos casos considerando a situação atual na Saúde Pública com relação à
pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid – 19); e de orientações para o
referenciamento dos casos que requeiram transferência considerando a grade de parto pactuada
no município de São Paulo.
Projeto de Lei nº 323 de 2020 DOE de 08/05/20 p. 4 - seção Leg. n° 82 - Autoriza o Poder
Executivo a contratar Apólice de Seguro de Vida para os Profissionais de Saúde do Estado de São
Paulo, durante a vigência do Decreto de Calamidade Pública em decorrência da pandemia de
Covid-19.
Decreto nº 64.964, de 06/05/20 DOE de 07/05/20 p. 1- seção 1 n° 87 - Declara luto oficial, a
vigorar durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto nº 64.879, de 20 de
março de 2020.
Resolução SFP nº 38 de 06/05/20 DOE de 07/05/20 p. 11 - seção 1 n° 87 - Divulga os índices
percentuais para fins de rateio do valor arrecadado a título de Contribuição de Solidariedade às
Santas Casas de Misericórdia, relativamente ao exercício de 2020, conforme previsto no Decreto
46.700, de 19-04-2002.
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Resolução SS nº 62, de 06/05/20 DOE de 07/05/20 p. 18 - seção 1 n° 87 - Estabelece a
transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, como
incentivo aos municípios relacionados, para o combate ao Aedes aegypti na “Linha de cuidado e
rede de assistência para Dengue” e dá providencias correlatas.
Nota Técnica CCD nº 5, de 2020 DOE de 07/05/20 p. 18 - seção 1 n° 87 - Medidas para o manejo
da Assistência as Crianças de 0 a 9 anos de idade, considerando a assistência ofertada nas
Maternidades, Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento, durante a
pandemia do SARS-CoV-2 (Coronavírus Covid – 19).
Nota Técnica CCD nº 4, de 2020 DOE de 07/05/20 p. 19 - seção 1 n° 87 - Medidas para o manejo
da Assistência as Mulheres no Ciclo Gravídico Puerperal no que se refere ao diagnóstico precoce
dos casos considerando a situação atual na Saúde Pública com relação à pandemia causada pelo
novo Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid – 19); e de orientações para o referenciamento dos casos
que requeiram transferência considerando a grade de parto pactuada no município de São Paulo.
Comunicado IAL nº 23, de 2020 DOE de 07/05/20 p. 19 - seção 1 n° 87 - Torna público o
laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da Covid-19.
Projeto de Lei nº 316, de 2020 DOE de 07/05/20 p. 5 - seção Leg. n° 81 - Autoriza o Poder
Executivo a instituir, em caráter emergencial, programa de distribuição gratuita de máscaras,
luvas e álcool em gel para a população carente do Estado, como apoio ao enfrentamento do novo
coronavírus (COVID-19), em decorrência da provável flexibilização do isolamento social.
Projeto de Lei nº 319 de 2020 DOE de 07/05/20 p. 5 - seção Leg. n° 81 - Proíbe que clínicas e
hospitais veterinários exijam caução de qualquer natureza para prestação de atendimento a
animais no Estado de São Paulo.
Decreto nº 64.963, de 05/05/20 DOE de 06/05/20 p. 1- seção 1 n° 86 - Institui o Sistema de
Informações e Monitoramento Inteligente – SIMI, destinado ao enfrentamento da pandemia da
COVID-19, e dá providências correlatas.
Deliberação CIB nº 31, de 05/05/20 DOE de 06/05/20 p. 28 - seção 1 n° 86 - Aprova os
remanejamentos de recursos do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (Teto MAC),
entre gestores.
Portaria USP nº 756, de 05/05/20 DOE de 06//05/20 p. 36 - seção 1 n° 86 - Altera o cronograma
do Edital de Apoio a Projetos de Pesquisa com iniciativas de Ciência Cidadã, publicado pela
Portaria PRP 743, de 09-12-2019.
Comunicado IAL, de 2020 DOE de 06/05/20 p. 72 - seção 1 n° 86 - Torna pública a prorrogação de
bolsas do processo Seletivo de 2019, para a nova vigência de 15-05-2020 a 14-05-2021, referente
ao Programa de Formação para a Investigação Científica do Instituto Adolfo Lutz.
Projeto de Lei nº 315, de 2020 DOE de 06/05/20 p. 4 - seção Leg. n° 80 - Dispõe sobre um plano
de emergência para a entrega regular de remédios aos doentes crônicos durante a pandemia
(COVID-19).
Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2020 DOE de 06/05/20 p. 4 - seção Leg. n° 80 - Dispõe
sobre o aumento de 100% ao adicional de insalubridade para todos os profissionais da área da
saúde enquanto durarem os efeitos da Pandemia do COVID-19.
Decreto nº 64.959, de 04/05/20 DOE de 05/05/20 p. 1- seção 1 n° 85 - Dispõe sobre o uso geral e
obrigatório de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19 e dá medidas
correlatas.
Decreto nº 64.960, de 04/05/20 DOE de 05/05/20 p. 1- seção 1 n° 85 - Dispõe sobre abertura de
crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade Social na Secretaria da Saúde, visando ao
atendimento de Despesas Correntes e de Capital.
Comunicado CVS-DVST-SAMA nº 15, de 2020 DOE de 05/05/20 p. 32- seção 1 n° 85 - Torna
público, Orientações Sobre Sepultamento Durante a Pandemia de Covid-19.
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Portaria Conjunta HCRP-FAEPA nº 88, de 30/04/20 DOE de 05/05/20 p. 40 - seção 1 n° 85 Dispõe sobre as regras para realização de autópsia minimamente invasiva para casos suspeitos de
Covid-19.
Resolução ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA nº 922 de 04/05/20 DOE de 05/05/20 p. 5 - seção Leg. n°
81 - Dispõe sobre a redução do subsídio dos Deputados Estaduais e outras medidas
administrativas emergenciais de combate à pandemia provocada pelo Novo Coronavírus (COVID19), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Projeto de Lei nº 312, de 2020 DOE de 05/05/2020 p. 5 - seção Leg. n° 79 - Veda a redução nos
vencimentos dos servidores públicos estaduais dos três poderes do Estado de São Paulo.
Projeto de Lei nº 314, de 2020 DOE de 05/05/2020 p. 5 - seção Leg. n° 79 - Obriga hospitais
públicos e particulares a notificarem a Polícia Civil da internação de paciente que não possua
identificação.

3 - Legislação Municipal
Mapeamento de publicações normativas do município de São Paulo entre 01/05 a
30/06/2020 relacionadas à COVID-19.
Decreto nº 59.560, de 29/06/20 DOM de 30/06/20 p.1 - n°121 - Prorroga até 14 de julho de 2020
os períodos de suspensão de prazos previstos no Decreto nº 59.449, de 18 de maio de 2020, em
decorrência da pandemia de COVID-19, e dá outras providências.
Portaria do Prefeito GP nº 683, de 27/06/20 DOM de 30/06/20 p.8 - nº 121 - Publicação em
Complemento - Autoriza o atendimento ao público dos setores relacionados, os quais deverão
cumprir o protocolo sanitário do respectivo setor.
Portaria SMIT-CID nº 1, de 26/06/20 DOM de 30/06/20 p.25 - nº 121 - Aprova o Regulamento de
Uso de Equipamentos e de Convívio na Rede Fab Lab Livre SP.
Decreto nº 59.552, de 26/06/20 DOM de 27/06/20 p.1 - n°120 - Prorroga 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, observados os termos e
condições estabelecidos no Decreto Estadual nº 65.032, de 26 de junho de 2020, e no Decreto
Municipal nº 59.534, de 12 e junho de 2020.
Portaria do Prefeito GP nº 683, de 27/06/20 DOM de 27/06/20 p.1 - Edição Suplementar Autoriza o atendimento ao público dos setores relacionados, os quais deverão cumprir o
protocolo sanitário do respectivo setor.
Decreto nº 59.548, de 25/06/20 DOM de 26/06/20 p.1 - n°119 - 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 pandemia decorrente
do coronavírus.
Portaria SMS nº 261, de 2020 DOM de 23/06/20 p.18 - n°116 - Ficam inclusas nesta
regulamentação as especialidades e exames.
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Portaria SMDET nº 8, de 17/06/20 DOM de 20/06/20 p.6 - n°115 - Republicação - Dispõe sobre o
cadastro de entidades assistenciais no âmbito do Programa Municipal Banco de Alimentos - PMBA
e dá outras providências.
Portaria SMDET nº 8, de 17/06/20 DOM de 19/06/20 p.1 - n°114 - Dispõe sobre o cadastro de
entidades assistenciais no âmbito do Programa Municipal Banco de Alimentos - PMBA e dá outras
providências.
Portaria SMS nº 260, de 2020 DOM de 19/06/20 p.11 - n°114 - Altera a determinação de
suspensão parcial de consultas, exames, procedimentos regulamentada pela portaria SMS.G nº
154/2020 e estabelece o retorno gradual aos atendimentos agendados nas UBS, CAPS, URSI, PAI,
CEO, EMAD, CER, CECCO e Unidades de Práticas Integrativas e Complementares em conformidade
com as normas de biossegurança1 e distanciamento social até de retorno de 100% das atividades
conforme o cenário da pandemia COVID 19.
Portaria do Prefeito GP nº 648, de 17/06/20 DOM de 18/06/20 p.1 - n°113 - Autoriza o início dos
treinamentos dos clubes de futebol integrantes da Série A1 do Campeonato Paulista organizado
pela Federação Paulista de Futebol, devendo ser cumprido o protocolo sanitário aprovado.
Decreto nº 59.537, de 16/06/20 DOM de 17/06/20 p.1 - n° 112 - Regulamenta o inciso III do
artigo 13 da Lei nº 17.340, de 30/04/2020, que dispõe sobre medidas de proteção da saúde
pública e de assistência, para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública em decorrência
da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de São Paulo, bem
como o artigo 2º da Lei nº 17.341, de 18/05/2020, que dispõe sobre o estímulo à contratação de
mulheres integrantes do Projeto Tem Saída.
Decreto nº 59.498, de 08/06/20 DOM de 11/06/20 p.1 - n°109 - Republicação - Confere nova
redação ao artigo 13 e acresce o § 2º ao artigo 19, 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.
Portaria do Prefeito GP nº 629, de 10/06/20 DOM de 11/06/20 p.1 - n°108 - Autoriza o
atendimento ao público do setor econômico, o qual deverá cumprir o protocolo sanitário do
respectivo setor, constante do Anexo Único desta portaria.
Decreto nº 59.534, de 12/06/20 DOM de 13/06/20 p.1 - n°110 - Prorroga 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, observados os termos e
condições estabelecidos no Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, e no Decreto
Municipal nº 59.473, de 29 de maio de 2020.
Decreto nº 59.511, de 09/06/20 DOM de 09/06/20 p.1 - Ed. Suplementar - n°107 - Fixa o
protocolo geral a ser observado pelas unidades de atendimento da Administração Direta,
Autarquias e Fundações, objetivando a prevenção e mitigação da disseminação da COVID-19.
Portaria do Prefeito GP nº 625, de 09/06/20 DOM de 10/06/20 p.8 - n°108 - Autoriza o
atendimento ao público dos seguintes setores econômicos, os quais deverão cumprir o protocolo
sanitário do respectivo setor, constante dos anexos desta portaria.
Portaria SMS nº 254, de 2020 DOM de 10/06/20 p.18 - n°108 - No dia 11 de junho de 2020, os
agentes públicos e contratados lotados e em exercício na Secretaria Municipal de saúde, órgãos
da Administração Direta e Autarquias a ela vinculadas, bem como organizações sociais,
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contratadas e conveniadas deverão cumprir sua jornada de trabalho normal, conforme disposto
no § 2º do Decreto 59.478 de 01 de junho de 2020.
Decreto nº 59.498, de 08/06/20 DOM de 09/06/20 p.10 - n°107 - Confere nova redação ao artigo
13 e acresce o § 2º ao artigo 19, 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 59.500, de 08/06/20 DOM de 09/06/20 p.10 - n°107 - Regulamenta a Lei nº 16.823,
de 6 de fevereiro de 2018, que institui o Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a
Estratégia de Saúde da Família.
Portaria do Prefeito GP nº 605, de 04/06/20 DOM de 05/06/20 p.1 - n° 105 - Autoriza o
atendimento ao público dos setores econômicos, os quais deverão cumprir o protocolo sanitário
do respectivo setor, constante dos Anexos I e II desta portaria.
Portaria SMS nº 240, de 2020 DOM de 04/06/20 p.17 - n°104 - Especifica, de forma transitória e
excepcional, os critérios de avaliação dos Contratos de Gestão durante a situação de emergência
do Município de São Paulo para enfrentamento da pandemia decorrente da COVID-19.
Decreto nº 59.478, de 01/06/20 DOM de 02/06/20 p.1 - n°102 - Declara ponto facultativo nas
repartições públicas municipais da Administração Direta e Indireta nos dias 11 de junho e 20 de
novembro de 2020.
Decreto nº 59.473, de 29/05/20 DOM de 30/05/20 p.1 - n°101 - Estabelece, nos termos do
Decreto Estadual nº 64.994, de 28/05/2020, normas para o funcionamento de estabelecimentos
de comércio e de serviços localizados na Cidade de São Paulo, dispondo sobre o procedimento,
condições e diretrizes para a gradual retomada de atividades, em conformidade com as diretrizes
do Governo Estadual; prorroga o prazo previsto no artigo 1º do Decreto Municipal nº 59.298, de
23/03/2020, que dispõe sobre o combate à pandemia de Coronavírus.
Portaria SMS nº 241, de 2020 DOM de 30/05/20 p.17 - n°101 - Altera a determinação de
suspensão parcial de consultas, exames, procedimentos e cirurgias de rotina regulamentada pela
Portaria SMS.G nº 154/2020 e estabelece o retorno aos atendimentos agendados dos
equipamentos de especialidades Hospitais-Dia (HD), Ambulatório de Especialidades (AE) e AMA E em conformidade com as normas de biossegurança1 e distanciamento social.
Decreto nº 59.464, de 27/05/20 DOM de 28/05/20 p.3 - n°99 - Confere nova redação ao §2º do
artigo 48 do Decreto nº 59.171, de 10 de janeiro de 2020, acrescido pelo Decreto n° 59.225, de 13
de fevereiro de 2020, que fixa normas referentes à execução orçamentária e financeira para o
exercício de 2020.
Portaria SMS nº 215, de 2020 DOM de 27/05/20 p.23 - n°98 - Altera as datas da terceira fase da
22ª Campanha de Vacinação Contra a Influenza 2020, para o período entre 11 de maio a 05 de
junho.
Portaria SMS nº 222, de 2020 DOM de 20/05/20 p.20 - n°96 - Apresenta Recomendação Técnica
para intervenção oportuna na COVID-19 em casos sintomáticos nos diferentes pontos de atenção
à saúde.
Portaria nº 221/2020-SMS.G - Convoca os agentes públicos e contratados lotados e em exercício
na Secretaria Municipal da Saúde, órgãos da Administração Direta e Autarquias a ela vinculadas,
bem como organizações sociais, contratadas e conveniadas, a cumprirem sua jornada normal de
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trabalho, nos dias 20 e 21 de maio de 2020, declarados feriados municipais, conforme disposto no
art. 1º no Decreto 59.450/2020.
Decreto nº 59.444, de 17/05/20 DOM de 17/05/20 p.1 - Ed. Suplementar - n°94 - Restabelece o
rodízio de veículos autorizado pela Lei nº 12.490, de 3 de outubro de 1997, e regulamentado pelo
Decreto nº 58.584, de 20 de dezembro de 2018, e revoga o regime emergencial de restrição de
circulação de veículos no Município de São Paulo por conta da pandemia decorrente do
coronavírus de que trata o Decreto nº 59.403, de 7 de maio de 2020.
Lei nº 17.341, de 18/05/20 DOM de 19/05/20 p.1 - n°95 - Dispõe sobre o estímulo à contratação
de mulheres integrantes do projeto Tem Saída e fica autorizado o Poder Executivo a antecipar
feriado municipal, por decreto, durante a atual emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.
Decreto nº 59.450, de 18/05/20 DOM de 19/05/20 p.1 - n°95 - Regulamenta o artigo 3º da Lei nº
17.341, de 18 de maio de 2020, para o fim de antecipar os feriados de Corpus Christi e do Dia da
Consciência Negra para os dias 20 e 21 de maio de 2020, declara ponto facultativo nas repartições
públicas municipais da Administração Direta, Autarquias e Fundações no dia 22 de maio de 2020 e
dá outras providências.
Portaria nº 058/2020 – AHM.G/SUP, de 15/05/20 - Institui o Comitê Técnico de Elaboração
COVID-19 no âmbito da Autarquia Hospitalar Municipal - AHM.
Decreto nº 59.432, de 13/05/20 DOM de 14/05/20 p.1 - n°91 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de
apresentação, pelos agentes públicos municipais, de declaração de bens e valores para a posse e
exercício de mandatos, cargos, funções ou empregos nos órgãos da Administração Direta e
Indireta, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e de publicação
da declaração de bens dos dirigentes da Administração Direta e Indireta, nos termos do artigo 83,
inciso V, da Lei Orgânica do Município de São Paulo.
Decreto nº 59.433, de 13/05/20 DOM de 14/05/20 p.1 - n°91 - Introduz alterações no Decreto nº
59.403, de 7 de maio de 2020, que institui regime emergencial de restrição de circulação de
veículos no Município de São Paulo por conta da pandemia decorrente do coronavírus.
Decreto nº 59.434, de 13/05/20 DOM de 14/05/20 p.1 - n°91 - Altera o artigo 15-A 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.
Portaria nº 213/2020-SMS.G, 13/05/2020 - Regulamenta o disposto na Lei Complementar nº 172,
de 15 abril de 2020, que 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, para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do
coronavírus (COVID-19).
Portaria SMS nº 210, de 2020 DOM de 12/05/20 p.14 - n°89 - Ficam autorizadas, de forma
excepcional e transitória, enquanto durar o período de emergência, a contratar leitos
suplementares de UTI e Enfermaria, no âmbito dos contratos de gestão de seus territórios visando
dar suporte às unidades hospitalares de suas regiões.
Decreto nº 59.405, de 08/05/20 DOM de 09/05/20 p.1 - n°88 - Prorroga 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, bem como altera o Anexo
Único do Decreto nº 59.298, de 23 de março de 2020.
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Decreto nº 59.406, de 08/05/20 DOM de 09/05/20 p.3 - n°88 - Regulamenta a Lei nº 16.129, de
12 de março de 2015, que dispõe sobre a inclusão do quesito raça/cor nos sistemas de
informação, avaliação e monitoramento, coleta de dados, censos, bem como nas ações e
programas do Município de São Paulo.
Portaria SMT nº 93, de 08/05/20 DOM de 09/05/20 p.19 - n°88 - Estabelece os critérios de
cadastramento de veículos excepcionados da proibição de circulação, conforme definido no
Decreto nº 59.403, de 07 de maio de 2020.
Decreto nº 59.403, de 07/05/20 DOM de 08/05//20 p. 1 - n° 87 - Institui regime emergencial de
restrição de circulação de veículos no Município de São Paulo por conta da pandemia decorrente
do coronavírus.
Decreto nº 59.396, de 05/05/20 DOM de 06/05/20 p. 1 - n° 85 - Regulamenta a Lei nº 17.340, de
30 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas de proteção da saúde pública e de assistência
social e outras medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública em decorrência da
Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19) e determina outras providências.
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