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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 julho a 31 de agosto de 2020. As
legislações são organizadas da mais recente para a mais antiga.

1 - Legislação Federal
Página do Governo Federal com “atualização diária dos atos normativos sobre o COVID-19”:
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm

Portaria MS-GM nº 2.309, de 28/08/20 DOU de 01/09/20 p.40 - seção 1 - n°168 - Altera a
Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, e atualiza a Lista de Doenças
Relacionadas ao Trabalho (LDRT).
Portaria MS-SCTIIES nº 36, de 31/08/20 DOU de 01/09/20 p.77 - seção 1 - n°168 - Torna pública a
decisão de incorporar a bedaquilina para pacientes com tuberculose resistentes à rifampicina,
multirresistentes e extensivamente resistente a medicamentos, condicionado a apresentação de
dados de vida real e conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único
de Saúde - SUS.
Portaria MS-GM nº 2.298, de 27/08/20 DOU de 31/08/20 p.66 - seção 1 - n°167 - Republicação Institui, para o ano de 2020, o repasse financeiro referente ao Piso Variável de Vigilância Sanitária
(PV-Visa) para o fortalecimento e execução das ações de Vigilância Sanitária voltadas ao
enfrentamento do coronavírus - Sars-CoV-2.
Portaria MS-GM nº 2.305, de 28/08/20 DOU de 31/08/20 p.124 - seção 1 - n°167 - Altera a
Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para reajustar os valores dos
incentivos financeiros de custeio das Equipes de Saúde Bucal, nas modalidades 1 e 2, segundo
critérios estabelecidos pela Política Nacional de Atenção Básica.
Portaria MS-GM nº 2.306, de 28/08/20 DOU de 31/08/20 p.124 - seção 1 - n°167 - Altera a
Portaria nº 1.857/GM/MS, de 28 de julho de 2020, que dispõe sobre a transferência de incentivos
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financeiros federais aos Municípios e ao Distrito Federal, em caráter excepcional e temporário,
considerando ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino no enfrentamento da
emergência em saúde pública de importância nacional e internacional em decorrência do
coronavírus (COVID-19).
Portaria MS-SAES nº 804, de 25/08/20 DOU de 31/08/20 p.133 - seção 1 - n°167 - Retificação Inclui e altera atributos de medicamentos do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica, na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais do SUS.
Portaria MS-SAPS nº 47, de 28/08/20 DOU de 31/08/20 p.134 - seção 1 - n°167 - Prorroga o
prazo da etapa de transição da capitação ponderada do Programa Previne Brasil, referente à
Portaria nº 2.979/GM/MS, de 12 de novembro de 2019, para as equipes de Saúde da Família e
equipes de Atenção Primária do Distrito Federal e municípios constantes no Anexo da Portaria nº
172/GM/MS, de 31 de janeiro de 2020, considerando o contexto da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do novo coronavírus (covid-19).
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 46, de 28/08/20 DOU de 31/08/20 p.134 - seção 1 - n°167 - Fica
estabelecido o prazo para que sejam apresentadas as contribuições, devidamente
fundamentadas, relativa à proposta de ampliação de uso do exame de tomografia de coerência
óptica para confirmação diagnóstica de glaucoma em pacientes suspeitos.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 47, de 28/08/20 DOU de 31/08/20 p.134 - seção 1 - n°167 - Fica
estabelecido o prazo para que sejam apresentadas as contribuições, devidamente
fundamentadas, relativa à proposta de incorporação do teste de liberação interferon-gama
(interferon gamma release assay - IGRA) para detecção de tuberculose latente em pacientes
imunocomprometidos.
Portaria MS-SCTIIES nº 35, de 28/08/20 DOU de 31/08/20 p.134 - seção 1 - n°167 - Torna pública
a decisão de excluir o risedronato 5mg para tratamento de paciente com doença de Paget, no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 416, de 27/08/20 DOU de 31/08/20 p.135 - seção 1 - n°167 Estabelece a classificação de riscos e os prazos para resposta aos requerimentos de atos públicos
de liberação de responsabilidade da Anvisa, conforme o disposto no caput do art. 3° e art. 10 do
Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019.
Resolução CFN nº 663, de 28/08/20 DOU de 31/08/20 p.225 - seção 1 - n°167 - Dispõe sobre a
definição das atribuições de Nutricionista em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e dá outras
providências.
Lei nº 14.006, de 28/05/20 DOU de 27/08/20 p. 1 - seção 1 n° 165-A - Ed- Extra - Altera a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para estabelecer o prazo de 72 (setenta e duas) horas 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.
Lei nº 14.021, de 07/07/20 DOU de 27/08/20 p. 1 - seção 1 n° 165-A - Ed- Extra - Dispõe sobre
medidas de proteção social para prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos
territórios indígenas; cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios
indígenas; estipula medidas de apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e
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aos demais povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento à Covid-19; e altera a Lei nº
8.080, de 19/09/1990, a fim de assegurar aporte de recursos adicionais nas situações
emergenciais e de calamidade pública.
Portaria MS-GM nº 2.269, de 27/08//20 DOU de 28/08/20 p. 353 - seção 1 n° 166 - Renova o
reconhecimento de excelência da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês.
pública.
Portaria MS-GM nº 2.271, de 27/08//20 DOU de 28/08/20 p. 354 - seção 1 n° 166 - Habilita leitos
de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro
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 2.276, de 27/08//20 DOU de 28/08/20 p. 356 - seção 1 n° 166 - Prorroga a
habilitação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece
recurso financeiro 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 2.277, de 27/08//20 DOU de 28/08/20 p. 358 - seção 1 n° 166 - Prorroga o
prazo para registro do procedimento de complementação de valor de sessão de hemodiálise em
pacientes com suspeição ou confirmação de COVID-19, na Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS.
Portaria MS-GM nº 2.278, de 27/08//20 DOU de 28/08/20 p. 358 - seção 1 n° 166 - Habilita leitos
de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro
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 2.282, de 27/08//20 DOU de 28/08/20 p. 359 - seção 1 n° 166 - Dispõe sobre
o Procedimento de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em
lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS. Dispõe sobre o Procedimento de Justificação e
Autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único
de Saúde-SUS.
Portaria MS-GM nº 2.298, de 27/08//20 DOU de 28/08/20 p. 366 - seção 1 n° 166 - Institui, para
o ano de 2020, o repasse financeiro referente ao Piso Variável de Vigilância Sanitária (PV-Visa)
para o fortalecimento e execução das ações de Vigilância Sanitária voltadas ao enfrentamento do
coronavírus - Sars-CoV-2.
Portaria MS-SAES nº 804, de 25/08//20 DOU de 28/08/20 p. 368 - seção 1 n° 166 - Inclui e altera
atributos de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, na Tabela
de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS.
Portaria MCTI-GM nº 3.206, de 25/08/20 DOU de 26/08/20 p. 7 - seção 1 n° 164 - Institui, no
âmbito da Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a Iniciativa Regenera Brasil e o
respectivo Comitê Gestor.
Portaria MS-GM nº 2.196, de 24/08/20 DOU de 26/08/20 p. 41 - seção 1 n° 164 - 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 2.198, de 24/08/20 DOU de 26/08/20 p. 42 - seção 1 n° 164 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos
e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
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Portaria MS-GM nº 2.212, de 24/08/20 DOU de 26/08/20 p. 46 - seção 1 n° 164 - Habilita leitos
de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19 e
estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo e Município de Santo
André.
Portaria MS-GM nº 2.216, de 24/08/20 DOU de 26/08/20 p. 48 - seção 1 n° 164 - Habilita leitos
de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes do COVID-19 e
estabelece recurso financeiro 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 2.217, de 24/08/20 DOU de 26/08/20 p. 48 - seção 1 n° 164 - Acresce o art.
5A à Portaria nº 1.802/GM/MS, de 20 de julho de 2020, que autoriza a habilitação de novos leitos
de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto COVID-19, para atendimento exclusivo dos pacientes
SRAG/COVID-19.
Portaria MS-GM nº 2.222, de 25/08/20 DOU de 26/08/20 p. 49 - seção 1 n° 164 - Institui, em
caráter excepcional e temporário, Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério
e o incentivo financeiro federal de custeio para o enfretamento da Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus.
Portaria MS-GM nº 2.225, de 25/08/20 DOU de 26/08/20 p. 132 - seção 1 n° 164 - Habilita leitos
de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19 e
estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo e Município de
Osasco.
Portaria MS-SAES nº 794, de 25/08/20 DOU de 26/08/20 p. 133 - seção 1 n° 164 - Defere, sub
judice, a Renovação do CEBAS do Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e
Hospitalar, com sede em São Paulo (SP).
Portaria MS-SAES nº 796, de 25/08/20 DOU de 26/08/20 p. 133 - seção 1 n° 164 - Cancela a
Portaria nº 2.187/SAS/MS, de 21 de dezembro de 2016, que cancela o CEBAS do Pró-Saúde
Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, com sede em São Paulo (SP).
Portaria MS-SCTIIES nº 33, de 24/08/20 DOU de 26/08/20 p. 133 - seção 1 n° 164 - Torna pública
a decisão de incorporar a delamanida para o tratamento de tuberculose multirresistente e
tuberculose com resistência extensiva, condicionado a apresentação de dados de vida real e
conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Portaria MS-SCTIIES nº 34, de 24/08/20 DOU de 26/08/20 p. 133 - seção 1 n° 164 - Torna pública
a decisão de incorporar a cultura líquida automatizada para detecção de micobactérias e teste de
sensibilidade aos antimicrobianos utilizados no tratamento da tuberculose, no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 414, de 21/08/20 DOU de 26/08/20 p. 133 - seção 1 n° 164 Dispõe sobre a prorrogação do prazo para adequação à Resolução de Diretoria Colegiada n° 339,
de 20 de fevereiro 2020.
Decreto nº 10.470, de 24/08/20 DOU de 24/08/20 p. 1 - seção 1 n° 162-A - Ed. Extra - Prorroga os
prazos para celebrar acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e de
suspensão temporária de contrato de trabalho e para efetuar o pagamento dos benefícios
emergenciais de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020.
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Lei nº 14.046, de 24/08/20 DOU de 25/08/20 p. 1 - seção 1 n° 163 - Dispõe sobre o adiamento e o
cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão
do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da
Covid-19.
Portaria MC-GM nº 469, de 21/08/20 DOU de 24/08/20 p. 1 - seção 1 n° 161-A - Prorrogar os
prazos das Portarias nº 419, de 22 de junho de 2020, que dispõe da preservação das entidades de
assistência social no âmbito da rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social SUAS, e nº 427, de 29 de junho de 2020, que trata da retomada dos procedimentos de inscrição
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, face ao estado de emergência de
saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus, COVID-19.
Portaria MS-GM nº 2.191, de 21/08/20 DOU de 24/08/20 p. 89 - seção 1 n° 162 - Habilita leitos
de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro
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 MC-GM nº 469, de 21/08/20
DOU de 24/08/20 p. 1 - seção 1 n° 161-A - Prorrogar os prazos das Portarias nº 419, de 22 de
junho de 2020, que dispõe da preservação das entidades de assistência social no âmbito da rede
socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, e nº 427, de 29 de junho de 2020,
que trata da retomada dos procedimentos de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal, face ao estado de emergência de saúde pública de importância nacional
decorrente do coronavírus, COVID-19.
Portaria MS-GM nº 2.191, de 21/08/20 DOU de 24/08/20 p. 89 - seção 1 n° 162 - Habilita leitos
de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro
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.
Lei nº 14.045, de 20/08/20 DOU de 21/08/20 p. 1 - seção 1 n° 161 - Altera a Lei nº 13.999, de
18/05/2020, para instituir linha de crédito destinada aos profissionais liberais que atuem como
pessoa física, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº
06/06/2020, e a Lei nº 12.087, de 11/11/2009, para criar o Conselho de Participação em Fundos
Garantidores de Risco de Crédito para Microempresas e para Pequenas e Médias Empresas e o
Conselho de Participação em Operações de Crédito Educativo.
Portaria MS-SAPS nº 44, de 19/08/20 DOU de 21/08/20 p. 278 - seção 1 n° 161 - 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 45, de 19/08/20 DOU de 21/08/20 p. 327 - seção 1 n° 161 - 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 46, de 20/08/20 DOU de 21/08/20 p. 548 - seção 1 n° 161 - Tornar sem
efeito a Portaria nº 43, publicada no Diário Oficial da União nº 160, de 20 de agosto de 2020,
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Seção 1, página 106, por ter sido publicada em duplicidade.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 44, de 20/08/20 DOU de 21/08/20 p. 458 - seção 1 n° 161 Relativa à proposta de incorporação do cabozantinibe para tratamento de primeira linha de
pacientes adultos com câncer de células renais avançado, apresentada pela Beaufour Ipsen
Farmacêutica Ltda.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 45, de 20/08/20 DOU de 21/08/20 p. 458 - seção 1 n° 161 Relativa à proposta de incorporação da alfa-agalsidase e da beta-agalsidase para o tratamento da
Doença de Fabry, apresentada pela Shire Farmacêutica Brasil Ltda. e pela Sanofi Medley
Farmacêutica.
Lei nº 13.989, de 15/04/20 DOU de 20/08/20 p. 1 - seção 1 n° 160 - Dispõe sobre o uso da
telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2).
Lei nº 14.042, de 19/08/20 DOU de 20/08/20 p. 1 - seção 1 n° 160 - Institui o Programa
Emergencial de Acesso a Crédito (Peac); altera as Leis nºs 12.087, de 11/11/2009, e 13.999, de
18/05/2020; e dá outras providências.
Lei nº 14.043, de 19/08/20 DOU de 20/08/20 p. 5 - seção 1 n° 160 - Institui o Programa
Emergencial de Suporte a Empregos; altera as Leis n os 9.430, de 27/12/1996, e 13.999, de
18/05/2020; e dá outras providências.
Portaria MS-GM nº 2.179, de 19/08/20 DOU de 20/08/20 p. 103 - seção 1 n° 160 - Habilita leitos
de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes de COVID-19 e
estabelece recurso financeiro 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 2.181, de 19/08/20 DOU de 20/08/20 p. 104 - seção 1 n° 160 - Dispõe sobre o
registro obrigatório de internações hospitalares nos estabelecimentos de saúde públicos e
privados, em todo o território nacional, durante a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da COVID-19.
Portaria MS-GM nº 2.014, de 07/08/20 DOU de 20/08/20 p. 104 - seção 1 n° 160 - Retificação Habilita leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece
recurso financeiro 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-SAES nº 753, de 16/08/20 DOU de 20/08/20 p. 105 - seção 1 n° 160 - Concede
autorização a estabelecimentos e equipes de saúde para retirada e transplante de órgãos, tecidos
e células tronco-hematopoiéticas.
Portaria MS-SAPS nº 43, de 16/08/20 DOU de 20/08/20 p. 106 - seção 1 n° 160 - 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-SCTIIES nº 27, de 19/08/20 DOU de 20/08/20 p. 117 - seção 1 n° 160 - Torna pública
a decisão de não incorporar o ixequizumabe para tratamento de pacientes adultos com psoríase
moderada a grave, que tenham apresentado falha terapêutica, contraindicação ou intolerância ao
adalimumabe, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Portaria MS-SCTIIES nº 28, de 19/08/20 DOU de 20/08/20 p. 117 - seção 1 n° 160 - Torna pública
a decisão de incorporar o citrato de tofacitinibe para o tratamento de pacientes adultos com
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artrite psoríaca ativa moderada a grave intolerantes ou com falha terapêutica aos medicamentos
modificadores do curso da doença sintéticos ou biológicos, conforme o Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Portaria MS-SCTIIES nº 29, de 19/08/20 DOU de 20/08/20 p. 117 - seção 1 n° 160 - Torna pública
a decisão de ampliar a idade máxima para 75 anos nos procedimentos de transplante de célulastronco hematopoéticas (TCTH) alogênico, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Portaria MS-SCTIIES nº 30, de 19/08/20 DOU de 20/08/20 p. 118 - seção 1 n° 160 - Torna pública
a decisão de incorporar a apresentação de 1.000 UI do medicamento imunoglobulina humana
anti-hepatite B, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Portaria MS-SCTIIES nº 31, de 19/08/20 DOU de 20/08/20 p. 118 - seção 1 n° 160 - Torna pública
a decisão de não incorporar o ixequizumabe para tratamento de pacientes adultos com artrite
psoríaca ativa com resposta insuficiente ou intolerante ao tratamento com um ou mais
medicamentos modificadores do curso da doença, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Portaria MS-SCTIIES nº 32, de 19/08/20 DOU de 20/08/20 p. 118 - seção 1 n° 160 - Torna pública
a decisão de incorporar a testagem universal para hepatite viral C em gestantes no pré-natal,
conforme protocolo do Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Portaria MS-FUNASA nº 3.897, de 18/08/20 DOU de 20/08/20 p. 122 - seção 1 n° 160 - Suspende
temporariamente a análise das cartas consultas recebidas no âmbito da Portaria Nº 2385, 15 de
maio de 2020.
Lei nº 14.040, de 18/08/20 DOU de 19/08/20 p. 4 - seção 1 n° 159 - Estabelece normas
educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16/06/2009.
Lei nº 14.041, de 18/08/20 DOU de 19/08/20 p. 4 - seção 1 n° 159 - Dispõe sobre a prestação de
apoio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios com o objetivo de
mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020, e da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da pandemia da Covid-19.
Decreto nº 10.468, de 18/08/20 DOU de 19/08/20 p. 5 - seção 1 n° 159 - Altera o Decreto nº
9.013, de 29/03/2017, que regulamenta a Lei nº 1.283, de 18/12/1950, e a Lei nº 7.889, de
23/11/1989, que dispõem sobre o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de
origem animal.
Portaria MS-GM nº 2.140, de 14/08/20 DOU de 19/08/20 p. 60 - seção 1 n° 159 - Suspende a
transferência de incentivos financeiros referentes a Unidade Odontológica Móvel (UOM), com
ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).
Portaria Conjunta MS-SAES-SCTIIES nº 13, de 13/08/20 DOU de 19/08/20 p. 62 - seção 1 n° 159 Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Esclerose Lateral Amiotrófica transferência
de incentivos.
Portaria MS-SAES nº 766, de 18/08/20 DOU de 19/08/20 p. 62 - seção 1 n° 159 - Inclui atributo a
procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais do SUS.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 39, de 18/08/20 DOU de 19/08/20 p. 62 - seção 1 n° 159 Relativa à proposta de atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Insuficiência
Adrenal, apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em
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Saúde.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 40, de 18/08/20 DOU de 19/08/20 p. 62 - seção 1 n° 159 Relativa à proposta de aprovação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Diagnóstico
Etiológico da Deficiência Intelectual, apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação
e Insumos Estratégicos em Saúde - SCTIE/MS.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 41, de 18/08/20 DOU de 19/08/20 p. 62 - seção 1 n° 159 Relativa à proposta de atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da
Hiperprolactinemia, apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos
Estratégicos em Saúde - SCTIE/MS.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 42, de 18/08/20 DOU de 19/08/20 p. 62 - seção 1 n° 159 Relativa à proposta de atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para prevenção
da transmissão vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais, apresentada pela Secretaria de Vigilância
em Saúde.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 43, de 18/08/20 DOU de 19/08/20 p. 62 - seção 1 n° 159 Relativa à proposta de ampliação de uso do naproxeno para o tratamento da artrite reativa,
apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde SCTIE/MS.
Portaria MS-GM nº 2.141, de 14/08/20 DOU de 18/08/20 p. 214 - seção 1 n° 158 - Habilita
Municípios e Distrito Federal ao recebimento do incentivo financeiro para implementação das
ações do Programa Saúde na Escola no segundo ano do ciclo 2019/2020 e destina recursos
financeiros para os municípios e Distrito Federal aderidos ao Programa Crescer Saudável que
alcançaram as metas do Programa.
Instrução Normativa MS-ANS nº 70, de 13/08/20 DOU de 18/08/20 p. 265 - seção 1 n° 158 Altera o art. 3º da Instrução Normativa - IN nº 20, de 27 de março de 2006, que dispõe sobre o
estatuto do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPISS
Decreto nº 10.463, de 14/08/20 DOU de 14/08/20 p. 17 - seção 1 n° 156-B - Ed Extra - Aprova a
Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de
Confiança do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e remaneja e transforma cargos em
comissão e funções de confiança.
Portaria MS-GM nº 1.950, de 04/08/20 DOU de 17/08/20 p. 61 - seção 1 n° 157 - Delega
competência ao Secretário de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde, para
realizar requisição de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para saúde, durante a vigência da declaração de emergência em saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
Portaria MS-GM nº 2.138, de 14/08/20 DOU de 17/08/20 p. 61 - seção 1 n° 157 - Repasse de
recursos destinados à realização de Novos Exames de Pré-Natal da Portaria de Consolidação nº
3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
Portaria MS-GM nº 2.142, de 14/08/20 DOU de 17/08/20 p. 62 - seção 1 n° 157 - Suspende a
transferência de incentivos financeiros referentes aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS),
Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleo Ampliado de Saúde da
Família e Atenção Básica (NASF-AB), Equipes de Consultório na Rua (eCR), Equipe de Saúde da
Família Fluvial/Unidade Básica de Saúde da Família Fluvial (ESFF/UBSF), Equipes de Saúde no
Sistema Prisional (ESP) e Unidade Odontológica Móvel (UOM), com ausência de alimentação do
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Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).
Portaria MS-GM nº 2.143, de 14/08/20 DOU de 17/08/20 p. 64 - seção 1 n° 157 - Suspende a
transferência de incentivos financeiros referentes às Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes
de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de
Saúde (ACS), com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (SCNES).
Portaria MS-GM nº 2.144, de 14/08/20 DOU de 17/08/20 p. 66 - seção 1 n° 157 - Suspende a
transferência de incentivos financeiros referentes as Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes
de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de
Saúde (ACS), com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (SCNES).
Portaria MS-GM nº 2.147, de 14/08/20 DOU de 17/08/20 p. 68 - seção 1 n° 157 - Habilita leitos
de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro
do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19),
a ser disponibilizado aos Estados e Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.157, de 14/08/20 DOU de 17/08/20 p. 70 - seção 1 n° 157 - Exclui o art. 3º
da Portaria 2.329/GM/MS, de 2 de agosto de 2018, que suspende o incentivo de custeio e
qualificação as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) de Municípios.
Portaria MS-SAES nº 730, de 11/08/20 DOU de 17/08/20 p. 71 - seção 1 n° 157 - Defere a
Concessão do CEBAS da Fundação Zerbini, com sede em São Paulo (SP).
Portaria MS-GM nº 2.157, de 14/08/20 DOU de 17/08/20 p. 70 - seção 1 n° 157 - Exclui o art. 3º
da Portaria 2.329/GM/MS, de 2 de agosto de 2018, que suspende o incentivo de custeio e
qualificação as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) de Municípios.
Portaria MS-SAES nº 730, de 11/08/20 DOU de 17/08/20 p. 71 - seção 1 n° 157 - Defere a
Concessão do CEBAS da Fundação Zerbini, com sede em São Paulo (SP).
Consulta Pública MS-ANS nº 78, de 13/08/20 DOU de 17/08/20 p. 73 - seção 1 n° 157 - Proposta
de Resolução Normativa que altera a RN nº 358, de 27/11/2014, que dispõe sobre os
procedimentos físicos e híbridos de ressarcimento ao SUS, previsto no art. 32 da Lei nº 9.656, de
03/06/1998, e estabelece o Ajuste de Identificação por Coparticipação e Franquia - AIC, e Nota
Técnica nº 6/2020/GEIRS/DIRAD-DIDES/DIDES que realiza uma análise de impacto regulatório
sobre o problema acerca da carência de servidores no ressarcimento ao SUS e das alternativas
para diminuição do passivo de processos.
Resolução CFO nº 230, de 14/08/20 DOU de 17/08/20 p. 167 - seção 1 n° 157 - Regulamenta o
artigo 3º da Resolução CFO-198/2019.
Portaria MC-GM nº 467, de 13/08/20 DOU de 13/08/20 p. 1 - seção 1 n° 155-A - Ed Extra - Altera
os arts. 2º, 3º e 5º da Portaria nº 378, de 07/05/2020, que dispõe sobre repasse de recurso
extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento
temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios,
devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do
coronavírus, COVID-19.
Portaria MC-GM nº 468, de 13/08/20 DOU de 13/08/20 p. 1 - seção 1 n° 155-A - Ed Extra - Dispõe
sobre o repasse emergencial de recursos federais para a oferta de ações socioassistenciais nos
estados, Distrito Federal e municípios que receberão migrantes e refugiados oriundos de fluxo
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migratório provocado por crise humanitária agravada pela situação de Emergência em Saúde
Pública decorrente do novo coronavírus, COVID-19.
Resolução Normativa MS-ANS nº460, de 13/08/20 DOU de 14/08/20 p. 68 - seção 1 n° 156 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 infecção pelo Coronavírus e revoga
a Resolução Normativa - RN nº 458, de 26 de julho de 2020.
Resolução PR-CC-CFAE nº 12, de 12/08/20 DOU de 13/08/20 p. 5 - seção 1 n° 155 - Dispõe sobre
a Secretaria-Executiva e as Assessorias de Comunicação e da Gestão da Informação do Comitê
Federal de Assistência Emergencial (CFAE).
Resolução Normativa MCTIC-CTNBIO nº 28, de 10/08/20 DOU de 13/08/20 p. 11 - seção 1 n° 155
- Dispõe sobre a classificação do nível de risco das atividades econômicas sujeitas a atos públicos
de liberação pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, para os fins da Lei nº
13.874, de 20/09/2019, regulamentada pelo Decreto nº 10.178, de 18/12/2019.
Portaria MS-GM nº 2.114, de 12/08/20 DOU de 13/08/20 p. 85 - seção 1 n° 155 - 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 2.116, de 12/08/20 DOU de 13/08/20 p. 86 - seção 1 n° 155 - 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).
Lei nº 14.035, de 11/08/20 DOU de 12/08/20 p. 1 - seção 1 n° 154 - Altera a Lei nº 13.979, de
06/02/2020, para dispor sobre procedimentos para a aquisição ou contratação de bens, serviços e
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Resolução Normativa MCTIC-CTNBIO nº 27, de 11/08/20 DOU de 12/08/20 p. 13 - seção 1 n°
1534 - Altera a Resolução Normativa CTNBio nº 22, de 31/07/2019.
Portaria MS-GM nº 2.053, de 10/08/20 DOU de 12/08/20 p. 76 - seção 1 n° 154 - 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 2.054, de 10/08/20 DOU de 12/08/20 p. 77 - seção 1 n° 154 - Habilita
Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica
(PAB).
Portaria MS-GM nº 2.055, de 10/08/20 DOU de 12/08/20 p. 79 - seção 1 n° 154 - 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 2.057, de 10/08/20 DOU de 12/08/20 p. 83 - seção 1 n° 154 - 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 2.060, de 10/08/20 DOU de 12/08/20 p. 84 - seção 1 n° 154 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do
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Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Portaria MS-GM nº 2.062, de 11/08/20 DOU de 12/08/20 p. 85 - seção 1 n° 154 - Estabelece
normas excepcionais para a análise e execução de projetos de apoio e de serviços ambulatoriais e
hospitalares no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único
de Saúde - Proadi-SUS, durante a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - Espin
declarada em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus - Covid-19.
Portaria MS-GM nº 2.067, de 11/08/20 DOU de 12/08/20 p. 86 - seção 1 n° 154 - 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 nacional e internacional
decorrente do coronavírus.
Portaria MS-GM nº 2.068, de 11/08/20 DOU de 12/08/20 p. 89 - seção 1 n° 154 - Habilita
municípios a receberem incentivo financeiro de custeio adicional mensal para equipes de saúde
integradas a programas de formação profissional no âmbito da Atenção Primária à Saúde.
Portaria MS-GM nº 2.071, de 11/08/20 DOU de 12/08/20 p. 90 - seção 1 n° 154 - 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 nacional e internacional
decorrente do coronavírus.
Portaria MS-GM nº 2.082, de 11/08/20 DOU de 12/08/20 p. 96 - seção 1 n° 154 - 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 2.084, de 11/08/20 DOU de 12/08/20 p. 98 - seção 1 n° 154 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados à
execução de obras de construção.
Portaria MS-GM nº 2.089, de 11/08/20 DOU de 12/08/20 p. 100 - seção 1 n° 154 - 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 2.090, de 11/08/20 DOU de 12/08/20 p. 101 - seção 1 n° 154 - 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 2.093, de 11/08/20 DOU de 12/08/20 p. 102 - seção 1 n° 154 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos
e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-ANVISA nº 550, de 10/08/20 DOU de 12/08/20 p. 105 - seção 1 n° 154 - Altera a
Portaria nº 201, de 20 de fevereiro de 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 10.437,
de 22 de julho de 2020.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 411, de 10/08/20 DOU de 12/08/20 p. 105 - seção 1 n° 154 Dispõe sobre a atualização.
Decreto nº 10453, de 10/08/20 DOU de 11/08/20 p. 4 - seção 1 n° 153 - Altera o Decreto nº
10.117, de 19/11/2019, que dispõe sobre a qualificação de projetos para ampliação da
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capacidade de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos no âmbito do Programa de
Parcerias de Investimentos da Presidência da República.
Portaria MS-GM nº 2.036, de 07/08/20 DOU de 11/08/20 p. 39 - seção 1 n° 153 - Prorroga as
habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e
estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado aos Estados.
Portaria MS-GM nº 2.037, de 07/08/20 DOU de 11/08/20 p. 40 - seção 1 n° 153 - Prorroga as
habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e
estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 37, de 08/08/20 DOU de 11/08/20 p. 40 - seção 1 n° 153 Relativa à proposta de incorporação do lumacaftor/ivacaftor para tratamento de fibrose cística
(FC) em pacientes com 6 anos de idade ou mais e que são homozigotos para a mutação F508del
no gene regulador de condutância transmembrana da fibrose cística (CFTR), apresentada pela
Vertex Farmacêutica do Brasil Ltda.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 38, de 08/08/20 DOU de 11/08/20 p. 40 - seção 1 n° 153 Relativa à proposta de incorporação do ivacaftor para pacientes acima de 6 anos que apresentem
uma das seguintes mutações de gating (classe III), G55ID, G1244E, G1349D, G178R, G551S,
S1251N, S1255P, S549N ou S549R, apresentada pela Vertex Farmacêutica do Brasil Ltda.
Portaria MS-SCTIIES nº 26, de 08/08/20 DOU de 11/08/20 p. 40 - seção 1 n° 153 - Torna pública a
decisão de incorporar a alfavestronidase para o tratamento de mucopolissacaridose tipo VII,
condicionado ao monitoramento dos resultados, à reavaliação pela Conitec após três anos de uso
e à elaboração de Protocolo Clínico do Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde
- SUS.
Portaria MS-GM nº 2.014, de 07/08/20 DOU de 10/08/20 p. 57 - seção 1 n° 152 - Habilita leitos
de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro 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 2.015, de 07/08/20 DOU de 10/08/20 p. 58 - seção 1 n° 152 - Habilita leitos
de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro
do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19),
a serem disponibilizados ao Estado de São Paulo e Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.027, de 07/08/20 DOU de 10/08/20 p. 60 - seção 1 n° 152 - Altera a
Portaria nº 1.857/GM/MS, de 28/07/2020, que dispõe sobre a transferência de incentivos
financeiros federais aos Municípios e ao Distrito Federal, em caráter excepcional e temporário,
considerando ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino no enfrentamento da
emergência em saúde pública de importância nacional e internacional em decorrência do
coronavírus (COVID-19).
Portaria MS-GM nº 2.030, de 06/08/20 DOU de 10/08/20 p. 61 - seção 1 n° 152 - 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 2.034, de 07/08/20 DOU de 10/08/20 p. 62 - seção 1 n° 152 - Estabelece
suspensão temporária, da transferência a Estados e Municípios, do recurso financeiro incluído no
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Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), destinado ao custeio de Equipes
Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) Programa Melhor em Casa.
Portaria Conjunta MS-SAES-SCTIIES nº 12, de 03/08/20 DOU de 10/08/20 p. 64 - seção 1 n° 152 Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Pompe.
Portaria MS-SAES nº 680, de 29/07/20 DOU de 10/08/20 p. 64 - seção 1 n° 152 - Altera atributos
de procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais do SUS.
Portaria MS-SAES nº 703, de 31/07/20 DOU de 10/08/20 p. 66 - seção 1 n° 152 - Concede
autorização a estabelecimentos e equipes de saúde para retirada e transplante de órgãos.
Portaria MS-SAES nº 705, de 31/07/20 DOU de 10/08/20 p. 67 - seção 1 n° 152 - Substitui e
nomeia responsável técnico de equipe de transplante.
Portaria MS-SAES nº 706, de 31/07/20 DOU de 10/08/20 p. 67 - seção 1 n° 152 - Inclui membro
em equipe de transplante.
Portaria MS-SAES nº 712, de 04/08/20 DOU de 10/08/20 p. 67 - seção 1 n° 152 - Concede
autorização à equipe de saúde para retirada e transplante de órgãos.
Portaria MS-SAES nº 714, de 04/08/20 DOU de 10/08/20 p. 68 - seção 1 n° 152 - Inclui membro
em equipe de transplante.
Medida Provisória nº 994, de 06/08/20 DOU de 06/08/20 p. 1 - seção 1 n° 150 A - Ed. Extra Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 1.994.960.005,00,
para o fim que especifica, e dá outras providências.
Portaria MS-GM nº 1.973, de 06/08/20 DOU de 07/08/20 p. 48 - seção 1 n° 151 - Habilita
Municípios a receber o incentivo de implantação dos serviços especializados de saúde bucal,
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).
Portaria MS-GM nº 1.975, de 06/08/20 DOU de 07/08/20 p. 48 - seção 1 n° 151 - 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 nacional e internacional
decorrente do coronavírus.
Portaria MS-GM nº 1.982, de 06/08/20 DOU de 07/08/20 p. 52 - seção 1 n° 151 - Desabilita e
habilita Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).
Portaria MS-GM nº 1.984, de 06/08/20 DOU de 07/08/20 p. 52 - seção 1 n° 151 - Estabelece
recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF),
destinados aos Hospitais Universitários Federais.
Portaria MS-GM nº 1.991, de 06/08/20 DOU de 07/08/20 p. 55 - seção 1 n° 151 - 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 1.994, de 06/08/20 DOU de 07/08/20 p. 56- seção 1 n° 151 - 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 1.997, de 06/08/20 DOU de 07/08/20 p. 58 - seção 1 n° 151 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos
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e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 2001, de 06/08/20 DOU de 07/08/20 p. 59 - seção 1 n° 151 - 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 2002, de 06/08/20 DOU de 07/08/20 p. 60 - seção 1 n° 151 - 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 2004, de 06/08/20 DOU de 07/08/20 p. 62 - seção 1 n° 151 - 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 2005, de 06/08/20 DOU de 07/08/20 p. 62 - seção 1 n° 151 - 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 2009, de 06/08/20 DOU de 07/08/20 p. 65- seção 1 n° 151 - 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 FUNASA nº 3.385, de 21/07/20 DOU de 07/08/20 p. 73 - seção 1 n° 151 - Disciplina as
ações de patrocínios pela Fundação Nacional de Saúde-Funasa, cria a Comissão de Seleção para
Projetos de Patrocínio na Funasa - CSPPF e dá outras providências.
Resolução CFF nº 689, de 06/08/20 DOU de 07/08/20 p. 117 - seção 1 n° 151 - Revoga a
Resolução/CFF nº 682/20 e dá outras providências.
Lei nº 14.034, de 05/08/20 DOU de 06/08/20 p. 1 - seção 1 n° 150 - Dispõe sobre medidas
emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19; e altera as Leis
n os 7.565, de 19/12/1986, 6.009, de 26/12/1973, 12.462, de 04/08/2011, 13.319, de
25/07//2016, 13.499, de 26/10/2017, e 9.825, de 23/08/1999.
Portaria MCTIC-GM nº 3.032, de 31/07/20 DOU de 06/08/20 p. 5 - seção 1 n° 150 - Altera a
Portaria MCTI nº 2.858, de 8 de julho 2020, que 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 e Inovações - MCTI.
Portaria MS-GM nº 1.951, de 04/08/20 DOU de 06/08/20 p. 48- seção 1 n° 150 - Habilita
Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica
(PAB).
Portaria MS-GM nº 1.952, de 04/08/20 DOU de 06/08/20 p. 49- seção 1 n° 150 - 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 1.955, de 04/08/20 DOU de 06/08/20 p. 50- seção 1 n° 150 - Habilita
Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica
(PAB).
Portaria MS-GM nº 1.969, de 04/08/20 DOU de 06/08/20 p. 51- seção 1 n° 150 - Habilita Equipes
Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde Mental e estabelece recurso do Bloco de
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Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser
incorporado ao Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) de Estados e Municípios.
Portaria MS-GM nº 1.970, de 04/08/20 DOU de 06/08/20 p. 52- seção 1 n° 150 - Prorroga as
habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e
estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado aos Estados e Municípios.
Portaria MS-GM nº 1.971, de 04/08/20 DOU de 06/08/20 p. 53- seção 1 n° 150 - Prorroga as
habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e
estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado aos Estados e Municípios.
Consulta Pública MS-GM nº 70, de 03/08/20 DOU de 04/08/20 p. 57 - seção 1 n° 148 - Torna
pública a proposta de Portaria que institui Política Nacional de Informação e Informática em
Saúde (PNIIS).
Portaria MS-GM nº 1.928, de 03/08/20 DOU de 04/08/20 p. 57 - seção 1 n° 148 - Estabelece
recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de
Atenção Especializada, a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo.
Resolução Regimental MS-ANS nº 14, de 31/07/20 DOU de 04/08/20 p. 61 - seção 1 n° 148 Altera os Anexos I e VII da Resolução Regimental - RR nº 1, de 17/03/2017, que institui o
Regimento Interno da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 35, de 31/07/20 DOU de 03/08/20 p. 76 - seção 1 n° 147 Relativa à proposta de incorporação do natalizumabe para tratamento da esclerose múltipla
remitente-recorrente após primeira falha terapêutica, apresentada pela Biogen Brasil Produtos
Farmacêuticos Ltda.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 36, de 31/07/20 DOU de 03/08/20 p. 76 - seção 1 n° 147 Relativa à proposta de incorporação do ocrelizumabe para tratamento de pacientes adultos com
esclerose múltipla remitente-recorrente (EMRR) como alternativa ou contraindicação ao
natalizumabe, apresentada pela empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.
Resolução CFFa nº 579, de 28/07/20 DOU de 03/08/20 p. 139 - seção 1 n° 147 - Dispõe sobre as
normas técnicas concernentes à digitalização e ao uso dos sistemas informatizados para guarda e
manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, quanto aos Requisitos de Segurança
em Documentos Eletrônicos em Saúde.
Decreto nº 10.444, de 30/07/20 DOU de 30/07/20 p. 1 seção 1 n° 145- A -Ed. Extra - Altera o
Decreto nº 10.249, de 19/02/2020, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e
estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o
exercício de 2020.
Portaria MS-GM nº 1.914, de 30/07/20 DOU de 31/07/20 p. 54 seção 1 n° 146 - Torna sem efeito
as Portarias GM/MS nºs 1.865, 1.868, 1.869, 1.875 e 1.877, de 29 de julho de 2020.
Portaria MS-SAES nº 601, de 15/07/20 DOU de 31/07/20 p. 55 - seção 1 n° 146 - Republicação Inclui procedimentos, na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais do SUS, no âmbito do Conjunto Mínimo de Dados, no Repositório de Terminologias em
Saúde.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 34, de 29/07/20 DOU de 31/07/20 p. 56 - seção 1 n° 146 Relativa à proposta de aprovação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Bexiga
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Neurogênica em Adultos, apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos
Estratégicos em Saúde - SCTIE/MS.
Portaria PR-MJSP-MINFRA-MS nº 1, de 29/07/20 DOU de 29/07/20 p. 1 seção 1- Ed. Extra n° 144
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 MS-GM nº 1.841, de 28/07/20 DOU de 30/07/20 p. 83 seção 1 n° 145 - Retificação Autoriza o repasse dos valores de recursos federais aos Fundos de Saúde dos Estados e do Distrito
Federal, no Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde a serem alocados no
Grupo de Vigilância em Saúde para o fortalecimento da Vigilância Laboratorial nos Laboratórios
Centrais de Saúde Pública (LACEN).
Portaria MS-GM nº 1.861, de 29/07/20 DOU de 30/07/20 p. 83 seção 1 n° 145 - Torna sem efeito
a Portaria nº 1.859/GM/MS, de 28/07/2020, publicada no Diário Oficial da União nº 144, de
29/07/2020, Seção 1, página 54.
Portaria MS-GM nº 1.862, de 29/07/20 DOU de 30/07/20 p. 83 seção 1 n° 145 - Altera a Portaria
nº 1.521/GM/MS, de 15/06/2020, que autoriza a habilitação de leitos de Suporte Ventilatório
Pulmonar, para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19.
Portaria MS-GM nº 1.863, de 29/07/20 DOU de 30/07/20 p. 83 seção 1 n° 145 - Altera a Portaria
nº 1.514/GM/MS, de 15/06/2020, que 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 1.866, 1.867, 1.868, 1.869, 1.876, de 29/07/20 DOU de 30/07/20 p. 84 seção
1 n° 145 - 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 1.880, 1.883, de 29/07/20 DOU de 30/07/20 p. 93 seção 1 n° 145 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 1.772, de 15/07/20 DOU de 30/07/20 p. 102 seção 1 n° 145 - Retificação Habilita leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece
recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo
Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo e município de Barretos.
Portaria MS-SAES nº 564, 601, de 08/07/20 DOU de 30/07/20 p. 103 - seção 1 n° 145 - Inclui na
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, o
procedimento da Atenção Primária no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE) Prevenção à
Covid-19 nas Escolas.
Portaria MS-SAES nº 665, 670, de 24/07/20 DOU de 30/07/20 p. 103 - seção 1 n° 145 - Concede
autorização e renovação de autorização a estabelecimentos e equipes de saúde para retirada e
transplante de órgãos.
Portaria MS-SAES nº 666, de 24/07/20 DOU de 30/07/20 p. 104 - seção 1 n° 145 - Concede
classificação de acordo com a complexidade tecnológica a estabelecimentos de saúde.
Resolução MS-ANVISA RDC nº 410 de 29/07/20 DOU de 30/07/20 p. 107 - seção 1 n° 145 - Altera
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a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10/12/2018, que aprova e promulga o
Regimento Interno da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa
Portaria MS-GM nº 1.841, de 28/07/20 DOU de 28/07/20 p. 1- seção 1 Ed. Extra n° 143-A Autoriza o repasse dos valores de recursos federais aos Fundos de Saúde dos Estados e do Distrito
Federal, no Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde a serem alocados no
Grupo de Vigilância em Saúde para o fortalecimento da Vigilância Laboratorial nos Laboratórios
Centrais de Saúde Pública (LACEN).
Portaria MS-GM nº 1.857, de 28/07/20 DOU de 28/07/20 p. 2- seção 1 Ed. Extra n° 143-A Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal para
combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede
básica de ensino.
Lei nº 14.029, de 28/07/20 DOU de 29/07/20 p. 1- seção 1 n° 144 - Dispõe sobre a transposição e
a reprogramação de saldos financeiros constantes dos fundos de assistência social dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses federais.
Lei nº 14.030, de 28/07/20 DOU de 29/07/20 p. 1- seção 1 n° 144 - Dispõe sobre as assembleias e
as reuniões de sociedades anônimas, de sociedades limitadas, de sociedades cooperativas e de
entidades de representação do cooperativismo durante o exercício de 2020; altera as Leis nos
5.764, de 16 de dezembro de 1971, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil); e dá outras providências.
Portaria MS-GM nº 1.858, de 28/07/20 DOU de 29/07/20 p. 54 - seção 1 n° 144 - Institui o
projeto piloto do Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde (SIMAPES), para viabilizar a
coleta, análise e disponibilização de informações pertinentes à educação em saúde no Brasil.
Portaria MS-GM nº 1.859, de 28/07/20 DOU de 29/07/20 p. 54 - seção 1 n° 144 - Altera a
Portaria nº 1.521/GM/MS, de 15 de junho de 2020, que autoriza a habilitação de leitos de Suporte
Ventilatório Pulmonar, para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19.
Portaria MS-SAES nº 656, de 24/07/20 DOU de 29/07/20 p. 56 - seção 1 n° 144 - Habilita
estabelecimento de saúde em regime de Hospital-Dia em intercorrências pós-transplantes de
órgãos/células-tronco hematopoéticas.
Resolução MS-ANVISA RDC nº 401, de 21/07/20 DOU de 29/07/20 p. 56- seção 1 n° 144 - Altera
a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 22, de 13 de maio de 2015, para atualizar as
referências de especificações para compostos fontes de nutrientes e outras substâncias para uso
em fórmulas para nutrição enteral.
Resolução MS-ANVISA RDC nº 402, de 21/07/20 DOU de 29/07/20 p. 56- seção 1 n° 144 Estabelece a abertura temporária de pontos de entrada e saída de substâncias sujeitas 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 403, de 21/07/20 DOU de 29/07/20 p. 56- seção 1 n° 144 - Altera
a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 26 de agosto de 2015 e a Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 40, de 26 de agosto de 2015, para dispor sobre a dispensa de
tradução juramentada de documentos emitidos nos idiomas espanhol e inglês que instruem as
petições de regularização de dispositivos médicos.
Resolução MS-ANVISA RDC nº 404, de 21/07/20 DOU de 29/07/20 p. 57- seção 1 n° 144 - Dispõe
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sobre a atualização do Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e
Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e dá outras
providências.
Resolução MS-ANVISA RDC nº 406, de 22/07/20 DOU de 29/07/20 p. 64- seção 1 n° 144 - Dispõe
sobre as Boas Práticas de Farmacovigilância para Detentores de Registro de Medicamento de uso
humano, e dá outras providências.
Resolução MS-ANVISA RDC nº 407, de 23/07/20 DOU de 29/07/20 p. 67- seção 1 n° 144 - Revoga
normas da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), Secretaria de Vigilância Sanitária
(SVS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Resolução MS-ANVISA RDC nº 409, de 27/07/20 DOU de 29/07/20 p. 67- seção 1 n° 144 - Dispõe
sobre os procedimentos e requisitos para a regularização de produtos cosméticos para alisar ou
ondular os cabelos.
Instrução Normativa MS-ANVISA nº 63, de 22/07/20 DOU de 29/07/20 p. 69- seção 1 n° 144 Dispõe sobre o Relatório Periódico de Avaliação Benefício-Risco (RPBR) a ser submetido à Anvisa
por Detentores de Registro de Medicamento de uso humano.
Instrução Normativa MS-ANVISA nº 64, de 27/07/20 DOU de 29/07/20 p. 70- seção 1 n° 144 Estabelece a "Lista de ativos permitidos em produtos cosméticos para alisar ou ondular os
cabelos" com requisitos para seu uso, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n°
409, de 27 de julho de 2020.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 875, de 22/07/20 DOU de 29/07/20 p. 71- seção 1 n° 144 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre o procedimento simplificado de
solicitações de registro, pós-registro e renovação de registro de medicamentos e dá outras
providências.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 887, de 23/07/20 DOU de 29/07/20 p. 73- seção 1 n° 144 Revoga normas da Câmara Técnica de Alimentos (CTA), da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos (CNNPA), do Conselho Nacional de Saúde (CNS), da Secretaria Nacional
de Vigilância Sanitária (SNVS), da Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) e da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
Consulta Pública MS-ANVISA nº 889, de 24/07/20 DOU de 29/07/20 p. 74- seção 1 n° 144 Proposta de revisão da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 70, de 2008, que dispõe sobre a
notificação, o registro e o pós-registro de gases medicinais.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 890, de 24/07/20 DOU de 29/07/20 p. 74- seção 1 n° 144 Proposta de lista de gases medicinais enquadrados como medicamentos sujeitos a notificação.
Lei nº 14.028, de 27/07/20 DOU de 28/07/20 p. 1- seção 1 n° 143 - Altera a Lei nº 13.979, de
06/02/2020, para garantir que o receituário médico ou odontológico de medicamentos sujeitos a
prescrição e de uso contínuo tenha validade pelo menos enquanto perdurarem as medidas de
isolamento para contenção do surto da Covid-19, na forma que especifica.
Portaria MS-GM nº 1.838, de 27/07/20 DOU de 28/07/20 p. 38- seção 1 n° 143 - Aprova o
repasse de recursos para Estados e Distrito Federal, a título de financiamento, referente a julho,
agosto e setembro 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 1.839, de 27/07/20 DOU de 28/07/20 p. 39- seção 1 n° 143 - Altera a Portaria
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de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre as ações que
envolvam o uso de dados e indicadores para saúde pública no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), e sobre o Módulo de Gestão de Dados e Indicadores (MGDI).
Portaria MS-GM nº 1.848, de 27/07/20 DOU de 28/07/20 p. 40- seção 1 n° 143 - Dispõe sobre a
suspensão da execução de projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção
Oncológica - Pronon e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência - Pronas/PCD, durante a vigência da Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - Espin declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus - Covid-19.
Portaria MS-GM nº 1.851, de 27/07/20 DOU de 28/07/20 p. 40- seção 1 n° 143 - Aprova o
repasse dos recursos financeiros de custeio referentes ao segundo 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.
Consulta Pública MS SCTIIES nº 33, de 27/07/20 DOU de 28/07/20 p. 48- seção 1 n° 143 Relativa à proposta de aprovação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabete Melito
Tipo 2, apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em
Saúde - SCTIE/MS.
Resolução MS-ANVISA RDC nº 408, de 24/07/20 DOU de 27/07/20 p. 40- seção 1 n° 142 - Altera
a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, que aprova e
promulga o Regimento Interno da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 29, de 23/07/20 DOU de 24/07/20 p.55 - seção 1 - n°141 - Fica
estabelecido o prazo para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas,
relativa à proposta de incorporação da dabigatrana para prevenção do acidente cerebral vascular
em pacientes acima de 60 anos com fibrilação atrial não valvar que não conseguem permanecer
na faixa terapêutica de razão normalizada internacional com varfarina e idarucizumabe para
reversão do efeito anticoagulante da dabigatrana.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 30, de 23/07/20 DOU de 24/07/20 p.55 - seção 1 - n°141 - Fica
estabelecido o prazo para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas,
relativa à proposta de incorporação do bortezomibe para o tratamento do mieloma múltiplo em
pacientes adultos, não previamente tratados, inelegíveis ao transplante autólogo de célulastronco hematopoiéticas.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 31, de 23/07/20 DOU de 24/07/20 p.55 - seção 1 - n°141 - Fica
estabelecido o prazo para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas,
relativa à proposta de incorporação do bortezomibe para o tratamento do mieloma múltiplo em
pacientes adultos previamente tratados.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 32, de 23/07/20 DOU de 24/07/20 p.55 - seção 1 - n°141 - Fica
estabelecido o prazo para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas,
relativa à proposta de incorporação do bortezomibe para o tratamento do mieloma múltiplo em
pacientes adultos, não previamente tratados, elegíveis ao transplante autólogo de células-tronco
hematopoiéticas.
Decreto nº 10.436, de 22/07/20 DOU de 23/07/20 p. 1 - seção 1 n° 140 - Altera o Decreto nº
10.382, de 28 de maio de 2020, que institui o Programa de Gestão Estratégica e Transformação do
Estado, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, para dispor
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sobre remanejamento temporário de funções de confiança.
Decreto nº 10.437, de 22/07/20 DOU de 23/07/20 p. 1 - seção 1 n° 140 - Altera o Decreto nº
10.139, de 28/11/2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos
inferiores a decreto, e o Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, que dispõe sobre a publicação do
Diário Oficial da União.
Portaria MS-GM nº 1.802, de 20/07/20 DOU de 23/07/20 p. 75- seção 1 n° 140 - Autoriza a
habilitação de novos leitos de unidade de terapia intensiva - uti adulto COVID-19 para
atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19.
Portaria MS-GM nº 1.809, de 22/07/20 DOU de 23/07/20 p. 75- seção 1 n° 140 - Habilita leitos de
Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II e estabelece recurso financeiro do Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser
incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC, do Estado de São Paulo.
Portaria MS-GM nº 1.812, de 22/07/20 DOU de 23/07/20 p. 76- seção 1 n° 140 - Institui, para o
exercício de 2020, incentivo financeiro de custeio, aos Estados e ao Distrito Federal, para o
aprimoramento das ações de gestão, planejamento e regionalização da saúde, visando à
organização e à governança da Rede de Atenção à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Portaria MS-GM nº 1.813, de 22/07/20 DOU de 23/07/20 p. 76- seção 1 n° 140 - Altera o Anexo
21 do Anexo I da Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre
Transplante De Células-Tronco Hematopoéticas, e os atributos dos procedimentos na Tabela de
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS.
Resolução MS-ANVISA RDC nº 400, de 21/07/20 DOU de 23/07/20 p. 87- seção 1 n° 140 - Define
os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a aplicação de
excepcionalidades a requisitos específicos de rotulagem e bulas de medicamentos, em virtude da
emergência de saúde pública internacional decorrente do novo Coronavírus.
Resolução MS-ANVISA RDC nº 405, de 22/07/20 DOU de 23/07/20 p. 88- seção 1 n° 140 Estabelece as medidas de controle para os medicamentos que contenham substâncias constantes
do Anexo I desta Resolução, isoladas ou em associação, em virtude da Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2).
Agenda Regulatória Quadriênio MS-ANVISA, de 2017-2020 DOU de 23/07/20 p. 88- seção 1 n°
140 - Publica a Atualização Extraordinária da Agenda Regulatória da Anvisa 2017-2020.
Decreto nº 10.434, de 21/07/20 DOU de 22/07/20 p. 2 - seção 1 n° 139 - Altera o Decreto nº
7.082, de 27/01/2010, e o Decreto nº 8.587, de 11/12/2015, para dispor sobre a execução do
Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais - REHUF.
Portaria MS-GM nº 1.797, de 21/07/20 DOU de 22/07/20 p. 50 - seção 1 n° 139 - 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 nacional e internacional
decorrente do coronavírus.
Portaria MCTIC-GM nº 2.794, de 30/06/20 DOU de 21/07/20 p. 8 - seção 1 n° 138 - Dispõe sobre
as normas e diretrizes para a prestação de informações ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações - MCTI, pelas empresas beneficiárias dos incentivos fiscais de que trata o Capítulo III da
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005 (Lei do Bem), referentes aos seus programas de
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, bem como os procedimentos
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para a análise das informações e para a apresentação de contestação e recurso do resultado da
análise.
Portaria MS-GM nº 1.792, de 17/07/20 DOU de 21/07/20 p. 41 - seção 1 n° 138 - Altera a
Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade de
notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de testes diagnóstico para SARS-CoV-2
realizados por laboratórios da rede pública, rede privada, universitários e quaisquer outros, em
todo território nacional.
Portaria MS-GM nº 1.787, de 17/07/20 DOU de 20/07/20 p. 100 - seção 1 n° 137 - Habilita leitos
de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 de estabelecimentos de saúde 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.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 27, de 17/07/20 DOU de 20/07/20 p. 102 - seção 1 n° 137 Relativa à proposta de atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Miastenia
Gravis, apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em
Saúde - SCTIE/MS.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 28, de 17/07/20 DOU de 20/07/20 p. 103 - seção 1 n° 137 Relativa à proposta de atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da
Imunossupressão no Transplante Renal, apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde - SCTIE/MS.
Resolução CFP nº 8, de 07/07/20 DOU de 20/07/20 p. 187 - seção 1 n° 137 - Estabelece normas
de exercício profissional da psicologia em relação às violências de gênero.
Resolução CFP nº 9, de 15/07/20 DOU de 20/07/20 p. 187 - seção 1 n° 137 - Estabelece normas
de exercício profissional Dispõe sobre alterações administrativas temporárias na Resolução CFP nº
13, de 14 de setembro de 2007, e na Resolução CFP nº 9, de 25 de abril de 2018, em razão das
medidas sanitárias impostas pela Pandemia da COVID-19.
Medida Provisória nº 992, de 16/07/20 DOU de 16/07/20 p.1 - seção 1 n° 135-B - Ed. Extra Dispõe sobre o financiamento a microempresa e empresa de pequeno e médio porte, sobre o
crédito presumido apurado com base em créditos decorrentes de diferenças temporárias, sobre o
compartilhamento de alienação fiduciária e sobre a dispensa do cumprimento de exigências de
demonstração de regularidade fiscal nas operações praticadas pelo Banco Central do Brasil.
Lei nº 13.978, de 17/01/20 DOU de 17/07/20 p.1 - seção 1 n° 136 - Retificação - Estima a receita
e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020.
Decreto nº 10.425, de 16/07/20 DOU de 17/07/20 p.3 - seção 1 n° 136 - Dispõe sobre o Conselho
de Participação em Fundos Garantidores de Risco de Crédito para Micro, Pequenas e Médias
Empresas e sobre o Conselho de Participação em Operações de Crédito Educativo.
Decreto nº 10.426, de 16/07/20 DOU de 17/07/20 p.4 - seção 1 n° 136 - Dispõe sobre a
descentralização de créditos entre órgãos e entidades da administração pública federal
integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, por meio da celebração de
termo de execução descentralizada.
Portaria MCTIC-GM nº 2.842, de 06/07/20 DOU de 17/07/20 p. 13 - seção 1 n° 136 - Estabelece
procedimentos extraordinários referentes aos parcelamentos de débitos regulados pela Portaria
nº 946, de 13 de novembro de 2015, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em razão
da pandemia de COVID-19, em face das diretrizes fixadas pela União, Estados, Municípios e
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Distrito Federal.
Portaria MS-GM nº 1.777, de 15/07/20 DOU de 17/07/20 p. 48 - seção 1 n° 136 - Bloqueia a
transferência de recursos financeiros do Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PF-Visa) ou do Piso
Variável de Vigilância Sanitária (PV-visa), do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
de Saúde para os municípios irregulares quanto ao cadastro dos serviços de vigilância sanitária no
Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), relativos aos repasses do
segundo semestre do ano de 2020 e desbloqueia a transferência dos recursos financeiros do PFVisa para os municípios constantes da Portaria Nº 1.143/GM/MS, de 18/05/2020, que
regularizaram a situação junto ao SCNES.
Portaria MS-SAPS nº 42, de 16/07/20 DOU de 17/07/20 p. 51 - seção 1 n° 136 - Prorroga o prazo
da Portaria nº 29/SAPS/MS, de 16 de abril de 2020, para dispor sobre o prazo da etapa de
transição da capitação ponderada do Programa Previne Brasil.
Portaria MS-SAPS nº 43, de 16/07/20 DOU de 17/07/20 p. 51 - seção 1 n° 136 - 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.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 25, de 16/07/20 DOU de 17/07/20 p. 63 seção 1 n° 136 - Relativa
à proposta de aprovação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Sobrepeso e Obesidade
em Adultos, apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos
em Saúde - SCTIE/MS.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 26, de 16/07/20 DOU de 17/07/20 p. 63 seção 1 n° 136 - Relativa
à proposta de atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Síndrome de GuillainBarré, apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em
Saúde - SCTIE/MS.
Resolução CFO nº 228, de 16/07/20 DOU de 17/07/20 p. 87 - seção 1 n° 136 - Permite, no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS) a realização da Odontologia à distância, mediada por tecnologia,
utilizando o sistema de mediação já implantando em cada localidade, enquanto durar o estado de
calamidade pública decretado pelo Governo Federal.
Resolução CFESS nº 950, de 16/07/20 DOU de 17/07/20 p. 87 - seção 1 n° 136 - Institui MODELO
DE CERTIDÃO DISCIPLINAR E/OU ÉTICA, conforme Anexos I, II, III e IV, acrescentando o parágrafo
único ao artigo 9º da Resolução Cfess 934/2020 que regulamenta o fornecimento de certidões.
Lei nº 14.026, de 15/07/20 DOU de 16/07/20 p.1 - seção 1 n° 135 - Atualiza o marco legal do
saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência
Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência
sobre o serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome
e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de
2005, para vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art.
175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições
estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos
prazos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de
janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões,
e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a
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finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especial.
Consulta Pública MS-GM nº 63, de 15/07/20 DOU de 16/07/20 p. 76 seção 1 n° 135 - A respeito
do recurso administrativo, em trâmite nos autos do Processo nº 25000.136428/2018-58,
interposto pelo INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SÓCIO SÍRIO LIBANÊS/SP.
Portaria MS-SAES nº 566, de 08/07/20 DOU de 16/07/20 p. 83 - seção 1 n° 135 - Indefere a
Concessão do CEBAS, da Associação Comunitária Eugênio Góes, com sede em São Paulo (SP).
Deliberação CRF-SP nº 10, de 14/07/20 DOU de 16/07/20 p. 83 - seção 1 n° 135 - Disciplina as
hipóteses e a forma em que ocorrerão as Reuniões Plenárias Virtuais.
Instrução Normativa MAPA-GM nº 48, de 14/07/20 DOU de 15/07/20 p. 2 - seção 1 n° 134 Aprova as diretrizes gerais para a vigilância da febre aftosa com vistas à execução do Programa
Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA).
Consulta Pública MS-ANVISA nº 869, de 08/07/20 DOU de 15/07/20 p. 101- seção 1 n° 134 Proposta de Consulta Pública de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre o
esgotamento de estoque de produtos sujeitos à vigilância sanitária e dá outras providências.
Decreto nº 10.422, de 13/07/20 DOU de 14/07/20 p.1 - seção 1 - n°133 - Prorroga os prazos para
celebrar os acordos de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária
do contrato de trabalho e para efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais de que trata a
Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020.
Portaria nº 1.739, de 10/07/20 DOU de 14/07/20 p.285 - seção 1 - n°133 - Habilita municípios a
receber incentivo financeiro de custeio adicional mensal para equipes de saúde integradas a
programas de formação profissional no âmbito da Atenção Primária à Saúde.
Portaria nº 1.740, de 10/07/20 DOU de 14/07/20 p.286 - seção 1 - n°133 - Estabelece o
pagamento por desempenho do Programa Previne Brasil considerando o resultado potencial de
100% (cem por cento) do alcance dos indicadores por equipe do Distrito Federal e municípios
constantes no Anexo da Portaria nº 172/GM/MS, de 31/01/2020, diante do contexto da
emergência de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus
(Covid-19).
Portaria nº 1.741, de 13/07/20 DOU de 14/07/20 p.286 - seção 1 - n°133 - Prorroga o prazo para
adequação do cadastro de equipes, referente à Portaria nº 3.566/GM/MS, de 19/12/2019, que
fixa o quantitativo de equipes de Saúde de Família e equipe Saúde Bucal composta por
profissionais com carga horária individual de 40 horas semanais e estabelece regra transitória
para às equipes de Saúde da Família, considerando o contexto da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19).
Portaria nº 1.742, de 13/07/20 DOU de 14/07/20 p.287 - seção 1 - n°133 - Credencia
temporariamente municípios a receberem incentivo financeiro referente aos Centros
Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19 e incentivo financeiro federal
adicional per capita, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de
saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).
Portaria MCTIC-GM nº 2.801, de 01/07/20 DOU de 13/07/20 p.11 - seção 1 - n°132 - Dispõe
sobre o plano de reinvestimento dos débitos decorrentes da não realização, total ou parcial, dos
investimentos em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de que trata a Lei nº
8.248, de 23 de outubro de 1991.
Portaria MS-GM nº 1.738, de 10/07/20 DOU de 13/07/20 p.68 - seção 1 - n°132 - Habilita
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Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica
(PAB).
Lei nº 14.024, de 09/07/20 DOU de 10/07/20 p.1 - seção 1 - n°131 - Altera a Lei nº 10.260, de
12/07/2001, para suspender temporariamente as obrigações financeiras dos estudantes
beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) durante o período de vigência do
estado de calamidade pública.
Portaria MC-GM nº 438, de 09/07/20 DOU de 10/07/20 p.11 - seção 1 - n°131 - Dispor sobre o
calendário de pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020.
Resolução MC-CISAN-SE nº 2, de 08/07/20 DOU de 10/07/20 p.12 - seção 1 - n°131 - Formaliza a
adesão dos Municípios relacionados ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional SISAN.
Portaria MCTIC-GM nº 53, de 08/07/20 DOU de 10/07/20 p.12 - seção 1 - n°131 - 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 das
Comunicações - MC.
Portaria MCTIC-GM nº 2.858, de 08/07/20 DOU de 10/07/20 p.13 - seção 1 - n°131 - 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 e Inovações - MCTI.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 398, de 07/07/20 DOU de 10/07/20 p.73 - seção 1 - n°131 - Altera
a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 355, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre a
suspensão dos prazos processuais afetos aos requerimentos de atos públicos de liberação de
responsabilidade da Anvisa em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada
ao SARS-CoV-2.
Resolução CFP nº 7, de 23/06/20 DOU de 10/07/20 p.79 - seção 1 - n°131 - Regulamenta a
Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social - CONPAS e revoga a Resolução CFP nº 13,
de 21 de maio de 2018.
Lei nº 14.023, de 08/07/20 DOU de 09/07/20 p.1 - seção 1 - n°130 - Altera a Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, para determinar a adoção de medidas imediatas que preservem a saúde e a
vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da
ordem pública, durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.
Medida Provisória nº 989, de 08/07/20 DOU de 09/07/20 p.1 - seção 1 - n°130 - Abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Cidadania, para os fins que
especifica.
Portaria MCTIC-GM nº 2.796, de 30/06/20 DOU de 09/07/20 p.31 - seção 1 - n°130 Regulamenta a apresentação da declaração de investimento de recursos financeiros em
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e a emissão do certificado de
reconhecimento de crédito financeiro.
Portaria MS-GM nº 1.710, de 08/07/20 DOU de 09/07/20 p.200 - seção 1 - n°130 - Altera a
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Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o
fornecimento do plasma excedente do uso hemoterápico, para a produção de medicamentos
hemoderivados, no âmbito do SUS.
Portaria MS-GM nº 1.716, de 08/07/20 DOU de 09/07/20 p.201 - seção 1 - n°130 - Desabilita
leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e determina devolução de
recursos financeiros que foram disponibilizados em parcela única ao Estado de São Paulo e
Municípios.
Resolução CONTER nº 10, de 06/07/20 DOU de 09/07/20 p.222 - seção 1 - n°130 - Altera os
Artigos 5º e 10 da Resolução CONTER nº 03 de 30 de março de 2020 que dispõe sobre os
procedimentos para mitigar os efeitos da crise decorrentes da pandemia causada pelo Novo
Coronavírus (COVID-19).
Lei nº 14.021, de 07/07/20 DOU de 08/07/20 p.1 - seção 1 - n°129 - Dispõe sobre medidas de
proteção social para prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios
indígenas; cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas.
Lei nº 14.022, de 07/07/20 DOU de 08/07/20 p.3 - seção 1 - n°129 - Altera a Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, e dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar
contra a mulher e de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e
pessoas com deficiência durante a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 399, de 07/07/20 DOU de 08/07/20 p.55 - seção 1 - n°129 Revoga a alínea "d" do inciso XXX do art. 25 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 34, de
11 de junho de 2014, que dispõe sobre as Boas Práticas no Ciclo do Sangue, em cumprimento à
ordem judicial.
Lei nº 14.020, de 06/07/20 DOU de 07/07/20 p.1 - seção 1 - n°128 - Institui o Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda; dispõe sobre medidas complementares
para enfrentamento do estado de calamidade pública, e dá outras providências.
Portaria MS-GM nº 1.700, de 06/07/20 DOU de 07/07/20 p.166 - seção 1 - n°128 - Exclui
propostas dos anexos das Portarias GM/MS nº 2.130/2018; nº 3.130/2019; nº 67/2020 e nº
68/2020, que publicou listas de propostas dos componentes: Ampliação, Construção e Reforma
de Unidades Básicas de Saúde, e Construção do Polo de Academia da Saúde, desabilitadas no
âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde e do Programa Academia da
Saúde.
Portaria MS-GM nº 1.704, de 06/07/20 DOU de 07/07/20 p.168 - seção 1 - n°128 - Exclui
propostas do Anexo da Portaria nº 1.326/GM/MS, de 18 de maio de 2020, que publica lista de
proposta dos componentes Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde habilitadas no
âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde.
Lei nº 14.019, de 02/07/20 DOU de 06/07/20 p.1 - seção 1 - n°127 - Republicação - Altera a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de
proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias
públicas e em transportes públicos, sobre a adoção de medidas de assepsia de locais de acesso
público, inclusive transportes públicos, e sobre a disponibilização de produtos saneantes aos
usuários durante a vigência das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19.
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Resolução PR-CC nº 7, de 03/07/20 DOU de 06/07/20 p.1 - seção 1 - n°127 - Dispõe sobre
procedimentos a serem adotados por órgãos e entidades do Poder Executivo federal em relação
às solicitações de transporte de equipamentos, medicamentos e insumos para o combate à Covid19.
Portaria MS-GM nº 1.696, de 03/07/20 DOU de 06/07/20 p.42- seção 1 - n°127 - Dispõe sobre a
alteração do prazo para alcance da meta de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS) no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), previsto no art. 4º da
Portaria nº 3.263/GM/MS, de 11/12/2019, que estabelece o incentivo financeiro de custeio
federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do
Sistema Único de Saúde, no âmbito da Atenção Primária à Saúde.
Portaria MS-GM nº 1.666, de 01/07/20 DOU de 02/07/20 p.1 - seção 1 - n°125-A - Republicação Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da
Coronavírus - COVID 19.
Emenda Constitucional nº 107, de 2020 DOU de 03/07/20 p.3 - seção 1 - n°126 - Adia, em razão
da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais
respectivos.
Portaria MS-GM nº 1.682, de 02/07/20 DOU de 03/07/20 p.98 - seção 1 - n°125-A - Altera o
Anexo IV da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, e redefine o
regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos.
Portaria MS-ANS nº 235, de 29/06/20 DOU de 03/07/20 p.98 - seção 1 - n°125-A - Estabelecer
parâmetros para o monitoramento dos projetos de apoio demandados pela ANS no âmbito do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde -PROADI-SUS.
Portaria MS-GM nº 1.666, de 01/07/20 DOU de 01/07/20 p.1 - seção 1 - n°124-A - Dispõe sobre a
transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da
Coronavírus - COVID 19.
Portaria MEC-GM nº 572, de 01/07/20 DOU de 02/07/20 p.30 - seção 1 - n°125 - Institui o
Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades nas Instituições Federais de Ensino e dá
outras providências.
Portaria MS-GM nº 1.662, de 01/07/20 DOU de 02/07/20 p.45 - seção 1 - n°125 - Altera os arts.
88 e 92 da 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.
Portaria MS-SAES nº 516 e 521, de 22/06/20 DOU de 02/07/20 p.47 - seção 1 - n°125 - Concede
classificação de acordo com a complexidade tecnológica a estabelecimento de saúde.
Portaria MS-SAES nº 526, de 24/06/20 DOU de 02/07/20 p.49 - seção 1 - n°125 - Inclui, altera e
exclui procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais do SUS.
Resolução CFMV nº 1.337, de 01/07/20 DOU de 02/07/20 p.67 - seção 1 - n°125 - Reinstitui ad
referendum do Plenário do CFMV, medidas emergenciais para mitigação dos riscos decorrentes
da doença causada pelo COVID-19.
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2 - Legislação Estadual
Mapeamento de normas relativas ao coronavírus SARS-CoV-2 a serem publicadas
pelo Governo do Estado de São Paulo entre 01/07 a 31/08/2020. As legislações
publicadas

pela

administração

estadual

estão

no

seguinte

link:

http://www.saude.sp.gov.br/ses/legislacao/informe-eletronico-de-legislacao-em-saude/

Lei nº 17.288, de 31/08/20 DOE de 01/09/20 p.1 - seção 1 n°172 - Altera a Lei nº 11.608, de 29 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de
natureza forense.
Edital CEFOR nº 1, de 2020 DOE de 28/08/20 p.52 - seção 1 n°171 - Abertura de Inscrições para
Credenciamento de Instituições e Inclusão de Cursos para instituições já credenciadas no
Programa de Bolsas para Cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu” - 2021.
Resolução GOV, de 28/08/20 DOE de 29/08/20 p.1 - seção 1 n°172 - Designa membros para
compor o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED.
Portaria SFP-CAF nº 13, de 27/08/20 DOE de 29/08/20 p.27 - seção 1 n°172 - Dispõe sobre os
vencimentos, salários e proventos dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo, referentes
ao mês de Agosto/2020.
Resolução SS nº 124, de 27/08/20 DOE de 28/08/20 p. 18 - seção 1 n° 171 - Altera o Anexo da
Resolução SS–90, de 27-08-2012, que dispõe sobre a distribuição do quantitativo de plantões/mês
para as classes de Enfermeiro, Agente Técnico de Assistência à Saúde (Farmacêutico e
Fisioterapeuta), Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem para as unidades de saúde no
âmbito desta Pasta e dá outras providências.
Contrato de Gestão CGCSS-LM , de 2020 DOE de 28/08/20 p. 18 - seção 1 n° 171 - Republicação Regulamenta o Desenvolvimento das Ações e Serviços de Saúde, no Instituto de Reabilitação Lucy
Montoro.
Deliberação CIB nº 71, de 25/08/20 DOE de 26/08/20 p. 18 - seção 1 n° 169 - Aprova Nota
Técnica CIB – Diretrizes para o Trabalho Integrado da Saúde e Educação para Controle da COVID19 nas Escolas, do Estado de São Paulo, conforme Anexo I.
Portaria CRH nº 9, de 25/08/20 DOE de 26/08/20 p. 19 - seção 1 n° 169 - Institui Comissão
Avaliadora com a finalidade de executar o processo de credenciamento de instituições
interessadas em participar do Programa de Bolsas para Cursos de Especialização Lato Sensu - ano
2021.
Instrução CRH nº 3, de 25/08/20 DOE de 26/08/20 p. 19 - seção 1 n° 169 - Estabelece critérios
para atualizar os procedimentos de pagamento hora-aula a que se refere o Decreto 41830/97 de
02-06-1997.
Portaria GC-CCD nº 16, de 25/08/20 DOE de 26/08/20 p. 20 - seção 1 n° 169 - Institui o Comitê de
Transição da Superintendência de Controle de Endemias – Sucen, para a Coordenadoria de
Controle de Doenças - CCD e dá outras providências.
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Resolução Conjunta SFP-PGE nº 1, de 20/08/20 DOE de 25/08/20 p. 14 - seção 1 n° 168 - Cria o
Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos no Estado de São Paulo (Cira/SP).
Resolução SFP nº 67, de 24/08/20 DOE de 25/08/20 p. 14 - seção 1 n° 168 - 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).
Deliberação CIB nº 69, de 21/08/20 DOE de 25/08/20 p. 21 - seção 1 n° 168 - Homologa os itens
relacionados.
Deliberação CIB nº 70, de 21/08/20 DOE de 25/08/20 p. 22 - seção 1 n° 168 - 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 9ª remessa de leitos de UTI AD COVID e UTI PED COVID, e suporte
ventilatório pulmonar COVID-19 para habilitação.
Comunicado IAL nº 47, de 2020 DOE de 25/08/20 p. 22 - seção 1 n° 168 - Torna público o
laboratório Biofast Medicina e Saúde Ltda. CNPJ: 06.137.183/0001-78 habilitado para a realização
de diagnóstico da Covid-19 por RT- -PCR na presente data.
Decreto nº 65.143, de 21/08/20 DOE de 22/08/20 p. 1 - seção 1 n° 167 - Estende a medida de
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020.
Decreto nº 65.148, de 21/08/20 DOE de 22/08/20 p. 3 - seção 1 n° 167 - 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 123, de 21/08/20 DOE de 22/08/20 p. 25 - seção 1 n° 167 - 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 à Pandemia Covid 19 e
dá providências correlatas.
Proposta de Emenda à Constituição nº 4, de 2020 DOE de 22/08/20 p. 7 - seção Leg. n° 155 - Dá
nova redação ao "caput" do artigo 250. (Da Educação, Cultura e Lazer)
Lei nº 17.286, de 20/08/20 DOE de 21/08/20 p. 1 - seção 1 e Suplemento n° 165 - Dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Acesse na Integra.
Resolução SS nº 122, de 20/08/20 DOE de 21/08/20 p. 30 - seção 1 n° 166 - Dispõe sobre a
representatividade a que se reporta o Artigo 2º, Item I, da Resolução SS-41, de 22-06-2017, e dá
providências correlatas.
Projeto de Lei Complementar nº 22, de 2020 DOE de 21/08/20 p. 5 - seção Leg. n° 154 Exposição de motivos para autorizar, em caráter excepcional e em decorrência do estado de
calamidade pública causado pela pandemia da COVID-19, a prorrogação dos contratos
temporários para exercício das funções de Agente de Organização Escolar, pelo prazo máximo de
12 (doze) meses.
Projeto de Lei nº 544, de 2020 DOE de 21/08/20 p. 6 - seção Leg. n° 154 - Institui a Licença
Parental Emergencial para responsáveis por crianças de 0 à 12 anos de idade durante a vigência
do estado de calamidade pública e pandemia do novo coronavírus.
Decreto nº 65.141, de 19/08/20 DOE de 20/08/20 p. 1 - seção 1 - n° 165 - Altera o Anexo III do
Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre a medida de quarentena de que
trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e institui o Plano São Paulo JOÃO DORIA,
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Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.
Decreto nº 65.142, de 19/08/20 DOE de 20/08/20 p. 1 - seção 1 - n° 165 - Altera o Anexo I a que
se refere o artigo 1º do Decreto nº 58.303, de 15 de agosto de 2012, que fixa, para as unidades de
saúde dos órgãos e entidades que especifica, os limites de plantões por mês dos integrantes das
classes de Agente Técnico de Assistência a Saúde, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar
de Enfermagem e dá providências correlatas.
Portaria SPPREV nº 193, de 19/08/20 DOE de 20/08/20 p. 8 - seção 1 - n° 165 - Resolve que cada
poder, órgão autônomo ou entidade fará as comunicações necessárias para que a SPPREV
mantenha o cadastro individualizado das contribuições previdenciárias e das informações sobre a
remuneração total e valor do salário de contribuição dos servidores públicos ativos e inativos, no
caso de processar a própria folha, vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Estado de São
Paulo.
Projeto de Lei nº 538, de 2020 DOE de 20/08/20 p. 9 - seção Leg. n° 153 - Institui a
obrigatoriedade da realização de exame Teste Molecular de DNA em recém-nascidos para a
detecção da Atrofia Muscular Espinhal - AME e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 539, de 2020 DOE de 20/08/20 p. 9 - seção Leg. n° 153 - Dispõe sobre a
hemodiálise em trânsito para pacientes portadores de doenças renais crônicas e dá outras
providências.
Decreto, de 18/08/20 DOE de 19/08/20 p. 1 - seção 1 n° 164 - Designa, com fundamento no art.
2º da Lei 5.447-86, e nos termos do art. 6º do Dec. 52.334-2007, alterado pelo Dec. 61.374-2015,
as indicadas para integrar, como membros titulares, o Conselho Estadual da Condição Feminina,
na qualidade de representantes.
Projeto de Lei nº 534, de 2020 DOE de 19/08/20 p. 12 - seção Leg. n° 152 - Institui o Programa de
Orientação, Apoio e Atendimento aos Pacientes, Familiares e Cuidadores dos Portadores da
Doença de Alzheimer e Outras Doenças Neurogenerativas no Estado de São Paulo e dá outras
providências.
Comunicado CGCSS-AME-SAN, de 2020 DOE de 18/08/20 p. 23 - seção 1 n° 163 - Readequação
de Metas Assistenciais a partir de agosto do presente exercício, alterando o ANEXO TÉCNICO I nos
itens II.3 Cirurgias Ambulatoriais Maiores no ano de 2020; II.4 Cirurgias Ambulatoriais Menores no
ano de 2020 e II.5.
Resolução SG nº 85, de 14/08/20 DOE de 15/08/20 p. 3 - seção 1 n° 162 - Institui Grupo de
Trabalho visando à elaboração de estudos e propostas destinados ao aperfeiçoamento da
legislação relativa às Organizações Sociais.
Deliberação CIB nº 61, de 27/07/20 DOE de 15/08/20 p. 21 - seção 1 n° 162 - Retificação Homologa os itens relacionados.
Comunicado IAL nº 46, de 2020 DOE de 15/08/20 p. 21 - seção 1 n° 162 - Torna público os
laboratórios- Dentillo e Gavio Identificação e Quantificação Molecular Ltda.
CNPJ:23.010.629/0001-18 e Instituto de Pesquisa Pensi CNPJ: 17.375.447/0001-48,habilitados
para a realização de diagnóstico da Covid-19 por RT- -PCR na presente data.
Projeto de Lei nº 530, de 2020 DOE de 15/08/20 p. 5 - seção Leg. n° 150 - Estabelece medidas
protetivas e procedimentos para os casos de violência contra os servidores do quadro da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e estabelece outras providências.
Projeto de Lei nº 531, de 2020 DOE de 15/08/20 p. 5 - seção Leg. n° 150 - Dispõe sobre a
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obrigatoriedade da afixação de cartazes informativos sobre o direito legal de realização de visita
familiar e religiosa aos pacientes internados nas unidades de saúde da rede pública dedicadas ao
tratamento do coronavírus Sars-CoV-2 (Covid-19).
Decreto nº 65.133, de 13/08/20 DOE de 14/08/20 p. 1 - seção 1 n° 161 - Cria a Subsecretaria da
Juventude, altera o Decreto nº 64.063, de 1º de janeiro de 2019, que organiza a Secretaria de
Desenvolvimento Regional, e dá providências correlatas.
Decreto nº 65.134, de 13/08/20 DOE de 14/08/20 p. 1 - seção 1 n° 161 - Regulamenta a Lei nº
16.778, de 22 de junho de 2018, que dispõe sobre a composição do Conselho Estadual da
Juventude.
Resolução SS nº 120 de 13/08/20 DOE de 14/08/20 p. 17 - seção 1 n° 161 - Estabelece a
transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de
Saúde, em consonância ao programa 930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS /SP
decorrentes de Emendas Parlamentares para o financiamento de ações e serviços para assistência
integral à saúde da comunidade e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 121 de 13/08/20 DOE de 14/08/20 p. 17 - seção 1 n° 161 - Estabelece a
transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de
Saúde, em consonância ao programa 0930.
Deliberação CIB nº 68, de 13/08/20 DOE de 14/08/20 p. 17 - seção 1 n° 161 - Aprova e atualiza, a
Deliberação CIB 45, de 05/06/2020, publicada em 06/06/2020 em Nota Técnica CIB – Orientações
sobre o uso da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com COVID-19, no estado de São
Paulo, conforme Anexo I.
Resolução PGE nº 20 de 13/08/20 DOE de 14/08/20 p. 29 - seção 1 n° 161 - Dispõe sobre
procedimento para atuação judicial em matéria de proteção à probidade administrativa.
Projeto de Lei Complementar nº 20, de 2020 DOE de 13/08/20 p. 9 - seção Leg. n° 148 - Altera a
Lei Complementar nº 432, de 18 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a concessão de adicional
de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do
Estado e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 529, de 2020 DOE de 13/08/20 p. 9 - seção Leg. n° 148 - Estabelece medidas
voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e dá providências correlatas.
Decreto nº 65.126, de 11/08/20 DOE de 12/08/20 p. 1 - seção 1 n° 159 - Acrescenta dispositivo
ao Decreto nº 8.576, de 16/09/1976, que extingue o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, entidade
autárquica vinculada administrativamente à Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia, e dá
providências correlatas.
Decreto nº 65.119, de 10/08/20 DOE de 11/08/20 p. 3 - seção 1 n° 158 - Altera o Anexo II, a que
se refere o artigo 1º do Decreto nº 58.303, de 15 de agosto de 2012, que fixa, para as unidades de
saúde dos órgãos e entidades que especifica, os limites de Plantões por mês dos integrantes das
classes de Agente Técnico de Assistência a Saúde, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar
de Enfermagem e dá providencias correlatas.
Resolução SS nº 118, de 11/08/20 DOE de 12/08/20 p. 31 - seção 1 n° 159 - Homologa a
atualização do Plano de Classificação, o Índice Remissivo e Permutado e a Tabela-Fim da
Secretaria de Estado da Saúde (PCTTD-FIM) e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 119, de 11/08/20 DOE de 12/08/20 p. 31 - seção 1 n° 159 - Dispõe sobre a
alteração da representatividade da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde
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na Comissão de Acompanhamento e Controle do Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo – CATC e dá providencias correlatas.
Projeto de Lei nº 518, de 2020 DOE de 12/08/20 p. 11 - seção Leg. n° 147 - Estabelece que a
servidora pública da administração direta e indireta do Estado de São Paulo fará jus a
licenciamento remunerado de 6 meses, se houver sido vítima de atos de violência doméstica, e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 519, de 2020 DOE de 12/08/20 p. 11 - seção Leg. n° 147 - Institui a Campanha
de Conscientização e Prevenção à Violência Doméstica na rede estadual de ensino.
Decreto nº 65.127, de 12/08/20 DOE de 13/08/20 p. 1 - seção 1 n° 160 - Altera o Decreto nº
29.981, de 1° de junho de 1989, que estabelece atribuições e competências no âmbito das
Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher
Decreto nº 65.116, de 10/08/20 DOE de 11/08/20 p. 1 - seção 1 n° 158 - Autoriza a Secretaria de
Desenvolvimento Social a representar o Estado de São Paulo na celebração de convênios com
Municípios paulistas e parcerias com organizações da sociedade civil, tendo por objeto a
transferência de recursos materiais para a estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social
Básica e Especial.
Decreto nº 65.119, de 10/08/20 DOE de 11/08/20 p. 3 - seção 1 n° 158 - Altera o Anexo II, a que
se refere o artigo 1º do Decreto nº 58.303, de 15 de agosto de 2012, que fixa, para as unidades de
saúde dos órgãos e entidades que especifica, os limites de Plantões por mês dos integrantes das
classes de Agente Técnico de Assistência a Saúde, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar
de Enfermagem e dá providencias correlatas.
Deliberação CIB nº 67, de 10/08/20 DOE de 11/08/20 p. 19 - seção 1 n° 158 - Aprova Ad
Referendum Nota Técnica CIB – Orientações Técnicas para habilitação e prorrogação de prazo,
para leitos de UTI SRAG/COVID-19 e Suporte Ventilatório Pulmonar.
Comunicado CVS-GT-Alimentos nº 20, de 2020 DOE de 11/08/20 p. 19- seção 1 n° 158 Republicação - Recomendações para a reabertura segura de estabelecimentos da área de
alimentos no contexto do enfrentamento da Covid-19.
Portaria CRSM nº 19, de 10/08/20 DOE de 11/08/20 p. 20- seção 1 n° 158 - Cria e organiza nova
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.
Portaria HEM nº 14, de 08/08/20 DOE de 11/08/20 p. 20- seção 1 n° 158 - Retificação -Altera a
Portaria 019/2018 Designou os funcionários/servidores para a recomposição da Comissão de
Controle de Resíduo de Saúde.
Decreto nº 65.114, de 07/08/20 DOE de 08/08/20 p. 1 - seção 1 n° 157 - Estende a medida de
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22/03/2020.
Resolução SS nº 117, de 07/08/20 DOE de 08/08/20 p. 26 - seção 1 n° 157 - 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.
Portaria CAIS-PP, de 07/08/20 DOE de 08/08/20 p. 30- seção 1 n° 157 - Altera a portaria que
designou os servidores para compor a Comissão de Farmácia e Terapêutica deste CAISM Philippe
Pinel, que passará a constar como segue.
Portaria HEM nº 14, de 03/08/20 DOE de 08/08/20 p. 30- seção 1 n° 157 - Altera a Portaria
019/2018 Designou os funcionários/servidores para a recomposição da Comissão de Controle de
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Resíduo de Saúde.
Projeto de Lei nº 514, de 2020 DOE de 08/08/20 p. 7 - seção Leg. n° 145 - Institui o Programa
Geral de Saúde Mental das Polícias do Estado de São Paulo, a indenização em decorrência de
suicídio de policial e dá outras providências.
Resolução GS, de 06/08/20 DOE de 07/08/20 p. 1 - seção 1 n° 156 - Designa membro para
integrar a Comissão Intersecretarial Permanente de Análise de Projetos e dos editais de
chamamento público do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - Condeca.
Resolução SS nº 116, de 06/08/20 DOE de 07/08/20 p. 26 - seção 1 n° 156 - Altera a
representatividade do Gabinete do Secretário na Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso
– Cada e dá providências correlatas.
Deliberação CIB nº 65, de 06/08/20 DOE de 07/08/20 p. 26 - seção 1 n° 156 - Aprova Nota
Técnica CIB – Ações de Vigilância e Controle da raiva, no Estado de São Paulo, referente à
manutenção da vacinação antirrábica de cães e gatos de rotina e a suspensão da campanha para
o ano de 2020 no ESP, frente à crise sanitária imposta pela Pandemia da COVID-19.
Deliberação CIB nº 66, de 06/08/20 DOE de 07/08/20 p. 27 - seção 1 n° 156 - Aprova os critérios
para ajuste financeiro entre a SES/SP, gestores municipais e hospitais que integram o PLANO
ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19, frente à efetivação das estratégias de aquisição
centralizada, pela SES/SP, tanto pela ata de registro de preço nacional quanto por aquisição
centralizada pela SES, dos medicamentos do KIT Intubação, nos termos relacionados.
Portaria HCRP nº 153, de 04/08/20 DOE de 07/08/20 p. 31- seção 1 n° 156 - Ficam determinados
os leitos descritos no Mapa de Leitos Covid 19, Anexo I, como exclusivos para o combate ao Covid19, onde deverão ser internados somente pacientes com quadros respiratórios suspeitos ou
confirmados de Covid-19.
Projeto de Lei nº 510, de 2020 DOE de 07/08/20 p. 6 - seção Leg. n° 144 - Dispõe sobre proibição
de entrada de criança menor de 12 anos desacompanhada em elevadores de prédios públicos ou
residenciais, no âmbito do Estado de São Paulo.
Projeto de Lei nº 511, de 2020 DOE de 07/08/20 p. 6 - seção Leg. n° 144 - Altera o artigo 16 da lei
10.705/2000 que dispõe sobre a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação
de quaisquer bens ou direitos - ITCMD.
Portaria CRH nº 8, de 03/08/20 DOE de 05/08/20 p. 27- seção 1 n° 154 - Altera a
representatividade da Comissão de Estágio que tem caráter deliberativo, consultivo e
normalizador para gerenciar os estágios curriculares no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde.
Decreto nº 65.110. de 05/08/20 DOE de 06/08/20 p. 1 - seção 1 n° 155 - Altera o Anexo III do
Decreto nº 64.994, de 28/05/2020, que dispõe sobre a medida de quarentena de que trata o
Decreto nº 64.881, de 22/03/2020, e institui o Plano São Paulo.
Comunicado SPPREV nº 1, de 2020 DOE de 06/08/20 p. 6 - seção 1 n° 155 - Expede o presente
Comunicado, que terá aplicabilidade complementar ao Comunicado Conjunto CRHE/SPPREV n. 1,
de 10-07-2020.
Comunicado IAL nº 44, de 2020 DOE de 06/08/20 p. 26 - seção 1 n° 155 - Torna público o
laboratório - Fundação Dr. Amaral Carvalho CNPJ: 50.753.755/0001-35, habilitado para a
realização de diagnóstico da Covid-19 por RT- -PCR na presente data.
Portaria IP nº 1, de 04/08/20 DOE de 06/08/20 p. 26- seção 1 n° 155 - Constitui o Grupo de
Trabalho para o desenvolvimento de material gráfico informativo sobre a raiva em cães e gatos,
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com composição interinstitucional, tendo o médico veterinário clínico de pequenos animais como
público alvo.
Portaria IPGG, de 05/08/20 DOE de 06/08/20 p. 27- seção 1 n° 155 - Altera, substitui e inclui,
exclui os membros da Comissão de Resíduos Sólidos – C.R.S.
Projeto de Lei nº 487, de 2020 DOE de 06/08/20 p. 9 - seção Leg. n° 143 - Retificação - Dispõe
sobre a ampla divulgação dos canais de Institui procedimentos a serem observados nas escolas e
universidades públicas e privadas no âmbito do Estado de São Paulo para que haja o retorno das
aulas presencias, finda a quarentena havida em virtude da infecção causada pelo novo
coronavírus e dá outras providências.
Resolução SS nº 115, de 04/08/20 DOE de 05/08/20 p. 26 - seção 1 n° 154 - 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.
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão CGCSS, de 2020 DOE de 05/08/20 p. 28 - seção 1 n°
154 - Regulamenta o Desenvolvimento das Ações e Serviços de Saúde na Central de Regulação de
Ofertas de Serviços de Saúde - CROSS.
Projeto de Lei nº 503, de 2020 DOE de 05/08/20 p. 11 - seção Leg. n° 142 - Prevê a
obrigatoriedade de utilização de máscaras de proteção descartáveis em todos os
estabelecimentos e atividades no Estado de São Paulo que trabalhem com preparo, manuseio e
produção de alimentos.
Projeto de Lei nº 504, de 2020 DOE de 05/08/20 p. 12 - seção Leg. n° 142 - Dispõe sobre a
proibição da publicidade, através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que
contenha alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionados a
crianças no Estado de São Paulo.
Projeto de Lei nº 499, de 2020 DOE de 05/08/20 p. 12 - seção Leg. n° 142 - Retificação - Dispõe
sobre a ampla divulgação dos canais de denúncia de violência doméstica no Estado de São Paulo,
por meio das ações e comunicações oficiais do Governo do Estado de São Paulo.
Lei nº 14.032, de 04/08/20 DOU de 05/08/20 p. 1 - seção 1 n° 149 - Abre crédito extraordinário
em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Cidadania, no valor de R$ 2.113.789.466,00
(dois bilhões, cento e treze milhões, setecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e sessenta e
seis reais), para os fins que especifica.
Portaria MS-GM nº 1.945, de 03/08/20 DOU de 05/08/20 p. 84 - seção 1 n° 149 - 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 1.946, de 03/08/20 DOU de 05/08/20 p. 85 - seção 1 n° 149 - 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 1.947, de 03/08/20 DOU de 05/08/20 p. 86 - seção 1 n° 149 - Habilita
Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica
(PAB).
Portaria MS-GM nº 1.949, de 04/08/20 DOU de 05/08/20 p. 87 - seção 1 n° 149 - Altera a
Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para instituir o Programa
Nacional de Genômica e Saúde de Precisão - Genomas Brasil e o Conselho Deliberativo do
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Programa Genomas Brasil.
Portaria MS-GM nº 1.954, de 03/08/20 DOU de 05/08/20 p. 88 - seção 1 n° 149 - 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 1.960, de 04/08/20 DOU de 05/08/20 p. 90 - seção 1 n° 149 - Prorroga a
habilitação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece
recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo
Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado aos Estados e Municípios.
Portaria MS-SCTIIES nº 22, de 04/08/20 DOU de 05/08/20 p. 91 - seção 1 n° 149 - Torna pública a
decisão de não incorporar o citrato de tofacitinibe para o tratamento da retocolite ulcerativa
moderada a grave em pacientes adultos com resposta inadequada, perda de resposta ou
intolerantes ao tratamento prévio com medicamentos sintético, no âmbito do Sistema Único de
Saúde - SUS.
Portaria MS-SCTIIES nº 23, de 04/08/20 DOU de 05/08/20 p. 91 - seção 1 n° 149 - Torna pública a
decisão de incorporar a classe anti-PD1 (nivolumabe e pembrolizumabe) para o tratamento de
primeira linha do melanoma avançado não-cirúrgico e metastático, conforme o modelo da
assistência oncológica, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Portaria MS-SCTIIES nº 24, de 04/08/20 DOU de 05/08/20 p. 91 - seção 1 n° 149 - Torna pública a
decisão de ampliar o uso do sirolimo para o tratamento de indivíduos adultos com
linfangioleiomiomatose (LAM), no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme Protocolo
do Ministério da Saúde.
Resolução CFN nº 659, de 04/08/20 DOU de 05/08/20 p. 136 - seção 1 n° 149 - Revoga a
Resolução CFN n° 652, de 20/04/2020, que institui o Código de Processamento Disciplinar para o
Nutricionista e o Técnico em Nutrição e Dietética (TND), e CFN nº 653, de 06/05/2020, que altera
o Art. 2º da Resolução CFN nº 652, de 20/04/2020, e dá outras providências, e restabelece
expressamente a vigência da Resolução CFN nº 321, de 02/12/2003.
Comunicado CVS, de 2020 DOE de 03/08/20 p. 20 - seção 1 n° 152 - Republicação Recomendações para a reabertura segura de estabelecimentos da área de alimentos no contexto
do enfrentamento da Covid-19.
Comunicado SAMA-DVST nº 32, de 2020 DOE de 04/08/20 p. 46 - seção 1 n° 153 - Torna
público diretrizes para inspeção sanitária em estabelecimentos prestadores de serviços de
processamento de lâmpadas inservíveis contendo mercúrio metálico.
Comunicado SAMA-DVST nº 20, de 2020 DOE de 04/08/20 p. 47 - seção 1 n° 153 - Republicação Recomendações para a reabertura segura de estabelecimentos da área de alimentos no contexto
do enfrentamento da Covid-19.
Resolução USP nº 8.002, de 03/08//20 DOE de 04/08/20 p. 58 - seção 1 n° 153 - Define
procedimentos para a realização de provas de processos seletivos durante o período de
prevenção de contágio pela Covid-19 (Novo Coronavírus Sars-CoV-2) para a contratação de
docentes por prazo determinado, e suspende temporariamente a aplicação de dispositivos da
Resolução 7.354/2017.
Projeto de Lei nº 499, de 2020 DOE de 04/08/20 p. 9 - seção Leg. n° 141 - Dispõe sobre a ampla
divulgação dos canais de denúncia de violência doméstica no Estado de São Paulo, por meio das
ações e comunicações oficiais do Governo do Estado de São Paulo.
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Projeto de Lei nº 500, de 2020 DOE de 04/08/20 p. 9 - seção Leg. n° 141 - Dispõe sobre a
implementação de medidas voltadas ao atendimento médico, exames e vacinação de mulheres
lésbicas, bissexuais e pessoas trans com útero.
Resolução SS nº 114, de 31/07/20 DOE de 01/07/20 p. 20 - seção 1 n° 152 - Constitui Grupo de
Trabalho para monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Saúde e do Plano Plurianual de
Saúde do período de 2020 a 2023 e dá outras providências.
Despacho SS nº 5.166, de 31/07/202 DOE de 01/07/20 p. 20 - seção 1 n° 152 - Contrato de
Gestão para Gerenciamento da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde – CROSS.
Portaria SFP-CAF nº 11, de 30/07/20 DOE de 31/07/20 p. 24 - seção 1 n° 151 - Dispõe sobre os
vencimentos, salários e proventos dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo, referentes
ao mês de Julho/2020.
Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 31/07/20 p. 26 - seção 1 n° 151 - Aprova as deliberações
relacionadas.
Comunicado GS, de 2020 DOE de 31/07/20 p. 26 - seção 1 n° 151 - Aprova a Moção de
Congratulações pelos 120 Anos da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz.
Comunicado GS, de 2020 DOE de 31/07/20 p. 26 - seção 1 n° 151 - Aprova o Regimento Interno
do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo – CES-SP aprova a Moção de Congratulações pelos
30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
Deliberação CIB nº 64, de 30/07/20 DOE de 31/07/20 p. 27 - seção 1 n° 151 - Aprova as metas de
2020 dos Indicadores da Pactuação Interfederativa.
Comunicado IAL nº 43, de 2020 DOE de 31/07/20 p. 27 - seção 1 n° 151 - Torna público o
laboratório - Sociedade Beneficente Israelita Hospital Albert Einsten habilitado para a realização
de diagnóstico da Covid-19 por RT- -PCR na presente data.
Contrato de Gestão CGCSS-CROSS, de 2020 DOE de 31/07/20 p. 28 - seção 1 n° 151 - Para a
Operacionalização da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde – CROSS.
Decreto nº 65.100, de 29/07/20 DOE de 30/07/20 p. 4 - seção 1 n° 150 - Altera o Anexo II do
Decreto nº 64.994, de 28/05/2020, que dispõe sobre a medida de quarentena de que trata o
Decreto nº 64.881, de 22/03/2020, e institui o Plano São Paulo.
Deliberação CIB nº 63, de 29/07/20 DOE de 30/07/20 p. 59 - seção 1 n° 150 - Aprova a
prorrogação da habilitação dos leitos de UTICOVID, do conjunto de hospitais relacionados no
Anexo I, habilitados em maio de 2020, excetuando-se o Centro Hospitalar do Sistema
Penitenciário, CNES 3001466 e Hospital São Francisco de Americana, CNES 2082179, cuja decisão
dos gestores é pela desabilitação.
Resolução SS nº 113, de 28/07/20 DOE de 29/07/20 p. 21 - seção 1 n° 149 - 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.
Deliberação CIB nº 48, de 26/06/20 DOE de 29/07/20 p. 21 - seção 1 n° 149 - Retificação Homologa os itens relacionados.
Comunicado IAL nº 41, de 2020 DOE de 29/07/20 p. 21 - seção 1 n° 149 - Torna público o
Laboratório Genos Ltda., habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR.
Resolução SS nº 112, de 27/07/20 DOE de 28/07/20 p. 17 - seção 1 n° 148 - Altera o Anexo I, da
Resolução SS-73, de 31/05/2020, que dispõe sobre a classificação das áreas de abrangência dos
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Departamentos Regionais de Saúde do Estado e respectivas fases, frente a Pandemia COVID 19 e
dá providências correlatas.
Decreto nº 65.095, de 27/07/20 DOE de 28/07/20 p. 1 - seção 1 n° 148 - Dá nova redação aos
dispositivos do Decreto nº 64.293, de 18/06/2019, e dá providências correlatas.
Deliberação CIB nº 61, de 27/07/20 DOE de 28/07/20 p. 20 - seção 1 n° 148 - Homologa os itens
relacionados.
Deliberação CIB nº 62, de 27/07/20 DOE de 28/07/20 p. 22 - seção 1 n° 148 - aprova a relação
dos serviços escalonados em ordem numérica prioritários para Habilitação e Investimento de
Centros Especializados de Reabilitação-CER e Oficinas Ortopédicas Fixas, da Rede de Cuidados a
Pessoa com Deficiência – RCPD do SUS/SP.
Decreto nº 65.088, de 24/07/20 DOE de 25/07/20 p. 1 - seção 1 n° 147 - Estende a medida de
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020.
Decreto, de 24/07/20 DOE de 25/07/20 p. 1 - seção 1 n° 147 - Nomeia os indicados para
integrarem, como membros, o Plenário do Conselho Estadual do Meio Ambiente – Consema.
Deliberação CIB nº 59, de 24/07/20 DOE de 25/07/20 p. 17 - seção 1 n° 147 - Aprova os Projetos
de Transporte Sanitário Eletivo do município relacionado.
Deliberação CIB nº 60, de 24/07/20 DOE de 25/07/20 p. 17 - seção 1 n° 147 - Aprova a liberação
de recursos financeiros adicionais ao limite financeiro de Assistência de Média e Alta
Complexidade do Estado de São Paulo.
Resolução USP nº 7.966, de 24/07/20 DOE de 25/07/20 p. 32 - seção 1 n° 147 - Dispõe sobre a
realização de atividades de pesquisa não presenciais no âmbito dos Programas de Iniciação
Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Pré-Iniciação Científica e PréIniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Pós-Doutorado e Pesquisador
Colaborador, utilizando tecnologias de informação e comunicação durante o período de
prevenção de contágio pela Covid-19 (Novo Coronavírus) e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 487, de 2020 DOE de 25/07/20 p. 5 - seção Leg. n° 135 - Institui procedimentos
a serem observados nas escolas e universidades públicas e privadas no âmbito do Estado de São
Paulo para que haja o retorno das aulas presencias, finda a quarentena havida em virtude da
infecção causada pelo novo coronavírus e dá outras providências.
Resolução SS nº 111, de 23/07/20 DOE de 24/07/20 p.13 - seção 1 n°146 - Reitera a
obrigatoriedade de envio de dados, diários a todos os hospitais públicos e privados do Estado de
São Paulo, referentes aos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 (Novo Coronavírus) e dá
providências correlatas.
Portaria CVS nº 1, de 22/07/20 DOE de 24/07/20 p.14 - seção 1 n°146 - Disciplina, no âmbito do
Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - Sevisa, o licenciamento sanitário dos estabelecimentos
de interesse da saúde e das fontes de radiação ionizante, e dá providências correlatas.
Portaria CVS nº 20, de 23/07/20 DOE de 24/07/20 p.15 - seção 1 n°146 - Disciplina, no âmbito do
Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - Sevisa, a atuação das clínicas, serviços e empresas de
medicina do trabalho no enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Projeto de Lei Complementar nº 18, de 2020 DOE de 24/07/20 p.4 - seção Leg. n° 134 - Dá nova
redação ao inciso IV do artigo 242º da Lei Complementar nº 10.261, de 1968 que dispõe sobre o
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.
Projeto de Lei nº 485, de 2020 DOE de 24/07/20 p.5 - seção Leg. n° 134 - Institui o Programa de
Apoio ao Funcionário Público que se tornou Pessoa com Deficiência.
Resolução SS nº 109, de 22/07/20 DOE de 23/07/20 p. 19 - seção 1 n° 145 - Altera o Artigo 1º, da
Resolução SS-20, de 07-03-2019 que dispõe sobre a Comissão Especial do Programa de Bolsas
para Cursos de Especialização Lato Sensu e dá providencias correlatas.
Resolução SS nº 110, de 22/07/20 DOE de 23/07/20 p. 19 - seção 1 n° 145 - Institui no âmbito da
Secretaria de Estado da Saúde o Projeto de Monitoramento de Contatos 2.0, para enfrentamento
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ao Covid-19 (Novo Coronavírus) e da providencias correlatas.
Portaria CVE, de 22/07/20 DOE de 23/07/20 p. 19 - seção 1 n° 145 - Institui Comissão de
Acompanhamento de Atuação dos Voluntários do Projeto de Voluntários Acadêmicos da Área das
Ciências da Saúde, objetivando o fortalecimento dos recursos de combate a infeção pelo Novo
Coronavírus.
Comunicado CVS nº 30, de 2020 DOE de 23/07/20 p. 20 - seção 1 n° 145 - Republicação - Publica
que, Estudos acadêmicos em todo mundo, apontam para o uso das máscaras como ação de
proteção individual e de proteção aos outros.
Projeto de Lei nº 482, de 2020 DOE de 23/07/20 p. 6 - seção Leg. n° 133 - Estabelece a
capacitação em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como critério de desempate em concursos
públicos e processos seletivos em âmbito estadual.
Projeto de Lei nº 483, de 2020 DOE de 23/07/20 p. 6 - seção Leg. n° 133 - Dispõe sobre a
imposição de multa para a prática de maus-tratos contra animais, cria o Fundo Estadual de
Proteção Animal - FEPA e dá outras providências.
Resolução SS nº 108, de 21/07/20 DOE de 22/07/20 p. 24 - seção 1 n° 144 - 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.
Comunicado CVS nº 30, de 2020 DOE de 22/07/20 p. 27 - seção 1 n° 144 - Republicação - Publica
que, Estudos acadêmicos em todo mundo, apontam para o uso das máscaras como ação de
proteção individual e de proteção aos outros.
Termo Aditivo CGCSS-RVP, de 2020 DOE de 22/07/20 p. 28 - seção 1 n° 144 - Auxílio financeiro
emergencial que deverá ser integralmente aplicado na atenção à saúde para o controle da
Pandemia da COVID-19, nos termos da Portaria MS/GM 1.448/2020 e Resolução SS 83/2020.
Decreto AG-SG, de 21/07/20 DOE de 22/07/20 p. 1 - seção 2 n° 144 - Exonera e Nomeia,
indicados, para exercer em comissão e em Jornada Completa de Trabalho, o cargo Assessor
Especial do Governador I.
Decreto AG-SS, de 21/07/20 DOE de 22/07/20 p. 1 - seção 2 n° 144 - Exonera e Nomeia,
indicados, para exercer em comissão e em Jornada Completa de Trabalho, o cargo de Secretário
de Estado, da Secretaria da Saúde de São Paulo.
Projeto de Lei nº 470, de 2020 DOE de 22/07/20 p. 5 - seção Leg. n° 132 - Proíbe o uso de
abraçadeiras de Nylon na realização de procedimentos cirúrgicos em animais no Estado de São
Paulo.
Decreto nº 65.074, de 20/07/20 DOE de 21/07/20 p. 1 - seção 1 n° 143 - Coloca à disposição da
Justiça Eleitoral servidores e dependências dos estabelecimentos da Rede Estadual de Ensino,
com vistas ao pleito de 15 de novembro de 2020, em primeiro turno, e 29 de novembro de 2020,
em segundo turno, se houver.
Decreto nº 65.075, de 20/07/20 DOE de 21/07/20 p. 1 - seção 1 n° 143 - Acrescenta dispositivo
ao Decreto n.º 64.399, de 16 de agosto de 2019, que confere, às autoridades que especifica,
competência para autorizar o recebimento de doações sem encargo, de bens móveis e serviços e
dá providências correlatas.
Resolução SFP nº 59, de 2007/20 DOE de 21/07/20 p. 14 - seção 1 n° 143 - Estabelece o
protocolo sanitário de funcionamento das instalações da Secretaria da Fazenda e Planejamento
durante a pandemia decorrente da Covid-19.
Resolução SS nº 107, de 2007/20 DOE de 21/07/20 p. 19 - seção 1 n° 143 - Estabelece
orientações para a instrução de processos de convênios entre a Secretaria de Estado da Saúde,
por meio da Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal, com municípios e entidades da sociedade
civil, para a execução do Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães
Gatos, e dá providências correlatas.
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Deliberação CIB nº 58, de 20/07/20 DOE de 21/07/20 p. 19 - seção 1 n° 143 - Aprova ad
referendum mapa do conjunto de hospitais e respectivos leitos para o enfrentamento da COVID19, no Estado de São Paulo, com a inclusão da 8ª remessa de leitos de UTI AD COVID e UTI PED
COVID, e suporte ventilatório COVID-19 para habilitação.
Portaria CCD, de 20/07/20 DOE de 21/07/20 p. 19 - seção 1 n° 143 - Nota Técnica 07 - Estruturar
medidas para Projeto Alta Responsável para Maternidades Estaduais e as de Gestão Estadual do
Estado de São Paulo, com base na Portaria MS 3.390 (Brasil, 2013), que institui a Política Nacional
de Atenção Hospitalar.
Comunicado IAL nº 40, de 2020 DOE de 21/07/20 p. 20 - seção 1 n° 143 - Torna público o
laboratório G R F Laboratórios Ltda habilitado para a realização de diagnóstico da Covid-19 por
RT-PCR na presente data.
Comunicado CVS-SAMA-DVST-DITEP nº 29, de 2020 DOE de 21/07/20 p. 20 - seção 1 n° 143 Torna público, Sobre o Uso de “Cabines de Luz Ultravioleta para Desinfecção de Compras” em
Supermercados e Estabelecimentos Congêneres para Prevenção da Covid-19.
Comunicado CVS nº 30, de 2020 DOE de 21/07/20 p. 20 - seção 1 n° 143 - Publica que, Estudos
acadêmicos em todo mundo, apontam para o uso das máscaras como ação de proteção individual
e de proteção aos outros.
Convocação IAL, de 2020 DOE de 21/07/20 p. 42 - seção 1 n° 143 - Convoca para a matrícula os
candidatos habilitados no Programa de Formação para a Investigação Científica do Instituto
Adolfo Lutz – FEDIAL 2020, por ordem de classificação e nº de vagas, no período de 23-07-2020 a
29-07-2020 exceto sábado, domingo e feriado no Instituto Adolfo Lutz.
Resolução SFP nº 58, de 1707/20 DOE de 18/07/20 p. 18 - seção 1 n° 142 - Prorroga o prazo de
pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, na hipótese que
especifica, como medida de caráter emergencial e temporário diante da pandemia decorrente do
novo coronavírus (Covid-19).
Resolução SS nº 106, de 1707/20 DOE de 18/07/20 p. 26 - seção 1 n° 142 - Estabelece regras
excepcionais sobre o controle dos convênios e contratos de prestação de serviços de saúde e dos
contratos de gestão, durante o período de enfrentamento ao Covid-19, no Estado de São Paulo,
conforme Decreto Estadual 64.879, de 20-03-2020, e dá providências decorrentes.
Extrato de Termo Aditivo SS, de 2020 DOE de 18/07/20 p. 26 - seção 1 n° 142 - Auxílio financeiro
emergencial que deverá ser integralmente aplicado na atenção à saúde para o controle da
Pandemia da COVID-19, nos termos da Portaria MS/GM 1.448/2020 e Resolução SS 83/2020.
Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 18/07/20 p. 27 - seção 1 n° 142 - Retificação - Súmula das
Deliberações, 298º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo.
Projeto de Lei nº 463, de 2020 DOE de 18/07/20 p. 4 - seção Leg. n° 130 - Autoriza o Poder
Executivo a suspender ano letivo na rede pública Estadual de ensino durante o segundo semestre
de 2020, a fim de promover medidas necessárias à garantia do retorno da comunidade escolar
com segurança, em decorrência da pandemia do Covid-19 a partir de fevereiro de 2020 e dá
outras providências.
Despacho do Secretário SS nº 4.794, de 10/07/20 DOE de 17/07/20 p. 24 - seção 1 n° 141 Publicado Novamente - Atualização do Plano de classificação e Tabela de temporalidade de
documentos de atividade-fim.
Extrato de Termo Aditivo SS, de 2020 DOE de 17/07/20 p. 24 - seção 1 n° 141 - Retificação Auxílio financeiro emergencial que deverá ser integralmente aplicado na atenção à saúde para o
controle da Pandemia da Covid-19.
Deliberação CIB nº 57, de 14/07/20 DOE de 17/07/20 p. 24 - seção 1 n° 141 - Republicação Atualiza e aprova a composição dos membros titulares e suplentes da Câmara Técnica - CT e
Comissão Intergestores Bipartite - CIB, do Estado de São Paulo.
Comunicado IAL nº 39, de 2020 DOE de 17/07/20 p. 24 - seção 1 n° 141 - Torna público o
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laboratório Casa de Nossa Senhora da Paz Ação Social /Universidade São Francisco - UNIFAG
habilitado para a realização de diagnóstico da Covid-19 por RT-PCR na presente data.
Projeto de Lei nº 462, de 2020 DOE de 17/07/20 p. 5 - seção Leg. n° 129 - Dispõe sobre
autorização ao Executivo para suspensão do ano letivo na rede estadual de educação durante o
segundo semestre de 2020, para promover e implementar todas as medidas necessárias para
garantia do retorno da comunidade escolar com segurança, em decorrência da pandemia de
COVID-19, a partir de fevereiro de 2021 e dá outras providências.
Resolução SS nº 104, de 15/07/20 DOE de 16/07/20 p. 18 - seção 1 n° 140 - Atualiza a
composição da Comissão de Acompanhamento e Controle do Atendimento ao Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo – CATC, e dá providências correlatas.
Resolução SS nº 105, de 15/07/20 DOE de 16/07/20 p. 18 - seção 1 n° 140 - Estabelece a
transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de
Saúde, em consonância ao programa 930 - Atendimento Integral e Descentralizada no SUS /SP
decorrentes de Demandas Governamentais, para o financiamento de ações e serviços para
assistência integral à saúde da comunidade.
Extrato de Termo Aditivo SS, de 2020 DOE de 16/07/20 p. 19 - seção 1 n° 140 - Auxílio financeiro
emergencial que deverá ser integralmente aplicado na atenção à saúde para o controle da
Pandemia da Covid-19, nos termos da Portaria MS/GM 1.448/2020 e Resolução SS 83/2020.
Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 16/07/20 p. 19 - seção 1 n° 140 - Institui nos termos dos
art. 10 e 57 da Resolução CES SP 2, de 21-02-2014, junto à Comissão de Políticas de Saúde e
acompanhamento dos Instrumentos de Planejamento, o Grupo de Trabalho Intersetorial de
Vigilância Epidemiológica, Farmacológica e Imunizações (GTVEFI).
Deliberação CIB nº 57, de 14/07/20 DOE de 15/07/20 p. 19 - seção 1 n° 139 - Atualiza e aprova a
composição dos membros titulares e suplentes da Camara Técnica - CT e Comissão Intergestores
Bipartite - CIB, do Estado de São Paulo.
Portaria CVS nº 18, de 13/07/20 DOE de 15/07/20 p. 20 - seção 1 n° 139 - Dispõe, em caráter
temporário e excepcional, em virtude da emergência de saúde pública relacionada à COVID-19,
sobre a Licença Sanitária de estabelecimento para o exercício de atividade de fabricação ou
importação de Equipamentos de Suporte Respiratório Emergencial e Transitório do tipo “Ambu
Automatizado”, para uso em serviços de saúde, no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância
Sanitária – Sevisa.
Comunicado CRH, de 2020 DOE de 15/07/20 p. 51 - seção 1 n° 139 - Projeto de Voluntariado
Acadêmico - Área das Ciências da Saúde.
Lei nº 17.268, de 13/07/20 DOE de 14/07/20 p.1 - seção 1 - n°138 - Dispõe sobre medidas
emergenciais de combate à pandemia do Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), no Estado de São
Paulo e dá outras providências.
Decreto nº 65.061, de 13/07/20 DOE de 14/07/20 p.3 - seção 1 - n°138 - Dispõe sobre a
retomada das aulas e atividades presenciais, no contexto da pandemia de COVID-19, e dá
providências correlatas.
Resolução SS nº 103, de 13/07/20 DOE de 14/07/20 p.28 - seção 1 - n°138 - 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.
Despacho do Secretário SS nº 4.717, de 13/07/20 DOE de 14/07/20 p.30 - seção 1 - n°138 Contrato de Gestão para gerenciamento da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde
- CROSS - Autorização de celebração.
Extratos de Termos Aditivos SS, de 2020 DOE de 14/07/20 p.30 - seção 1 - n°138 - Auxílio
financeiro emergencial que deverá ser integralmente aplicado na atenção à saúde para o controle
da Pandemia da COVID-19.
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Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 14/07/20 p.30 - seção 1 - n°138 - Súmula das Deliberações,
298º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo.
Portaria CRH, de 13/07/20 DOE de 14/07/20 p.31 - seção 1 - n°138 - Retifica a Portaria CRH nº 3
de 04/06/2020, que instituiu 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).
Comunicado CCD, de 2020 DOE de 14/07/20 p.31 - seção 1 - n°138 - Trata-se de estruturar
medidas para Projeto Alta Responsável para Maternidades Estaduais e as de Gestão Estadual do
Estado de São Paulo, com base na Portaria MS nº 3.390 (Brasil, 2013), que institui a Política
Nacional de Atenção Hospitalar.
Decreto nº 65.056, de 10/07/20 DOE de 11/07/20 p.1 - seção 1 - n°137 - Estende a medida de
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020.
Resolução SS nº 102, de 10/07/20 DOE de 11/07/20 p.25 - seção 1 - n°137 - Altera os Anexo I e
Anexo II, da Resolução SS-77, de 03-06-2020, que institui no âmbito da Secretaria de Estado da
Saúde, em caráter temporário, o Projeto de Voluntários Acadêmicos das Ciências da Área da
Saúde, para enfrentamento ao Covid-19 (Novo Coronavírus) e dá providências correlatas.
Portaria CGCSS nº 4, de 10/07/20 DOE de 11/07/20 p.26 - seção 1 - n°137 - Dispõe sobre a
criação de Grupo de Trabalho para operacionalização das atividades durante a transição da gestão
da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde - CROSS e dá outras providências.
Resolução SS nº 101, de 09/07/20 DOE de 10/07/20 p.13 - seção 1 - n°136 - 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.
Despacho do Secretário SS nº 4.716, de 08/07/20 DOE de 10/07/20 p.13 - seção 1 - n°136 Declarando que a OSS Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM será a
Gestora da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde - CROSS, mediante Contrato de
Gestão a ser firmado com esta Secretaria de Estado da Saúde.
Termo Aditivo SS, de 2020 DOE de 10/07/20 p.13 - seção 1 - n°136 - Auxílio financeiro
emergencial que deverá ser integralmente aplicado na atenção à saúde para o controle da
Pandemia da COVID-19.
Comunicado IAL nº 38, de 2020 DOE de 10/07/20 p.13 - seção 1 - n°136 - Torna público o
laboratório, ApoioLab Análises Clínicas Ltda., habilitado para a realização de diagnóstico da Covid19 por RT-PCR.
Deliberação CIB nº 56, de 06/07/20 DOE de 09/07/20 p.20 - seção 1 - n°135 - Republicação Atualiza a composição do Grupo Condutor Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.
Portaria CCD, de 08/07/20 DOE de 09/07/20 p.20 - seção 1 - n°135 - Trata-se de medidas para
estruturar a transferência e a Assistência às Mulheres no Ciclo Gravídico Puerperal e Neonatal no
que se refere ao diagnóstico precoce dos casos respiratórios, 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 Estado de São Paulo.
Portaria CVS nº 17, de 08/07/20 DOE de 09/07/20 p.21 - seção 1 - n°135 - Dispõe, em caráter
temporário e excepcional, em virtude da emergência de saúde pública relacionada à Covid-19,
sobre a Licença Sanitária de estabelecimento para o exercício de atividade de fabricação ou
importação de ventilador pulmonar, prioritário para uso em serviços de saúde, no âmbito do
Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - Sevisa.
Projeto de Lei nº 441, de 2020 DOE de 08/07/20 p.4 - seção Leg. - n°122 - Inclui no calendário
escolar o Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Projeto de Lei nº 442, de 2020 DOE de 08/07/20 p.5 - seção Leg. - n°122 - Dispõe sobre a
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suspensão de processos de desestatização e desinvestimentos realizados pelo Governo do Estado
de São Paulo até doze meses após o fim do estado de calamidade pública instituído pelo Decreto
64.879 de 20 de março de 2020, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 445, de 2020 DOE de 08/07/20 p.5 - seção Leg. - n°122 - Institui no âmbito do
Estado de São Paulo, o reconhecimento dos motoristas de ambulância como profissionais de
saúde.
Projeto de Lei nº 446, de 2020 DOE de 08/07/20 p.5 - seção Leg. - n°122 - Determina a suspensão
imediata dos prazos de validade dos concursos públicos no âmbito do Estado de São Paulo, até o
fim do Estado de Calamidade da covid-19.
Projeto de Lei nº 447, de 2020 DOE de 08/07/20 p.5 - seção Leg. - n°122 - Institui a
obrigatoriedade da detecção do teste de covid-19 (Sars-CoV-2) em todas as amostras de sangue
de doadores no âmbito do Estado de São Paulo.
Projeto de Lei nº 448, de 2020 DOE de 08/07/20 p.5 - seção Leg. - n°122 - Dispõe sobre a doação
do auxílio-moradia, pelos Parlamentares, para fazer frente às despesas de hospedagem dos
profissionais da saúde, enquanto perdurar o Estado de Calamidade.
Projeto de Lei nº 449, de 2020 DOE de 08/07/20 p.7 - seção Leg. - n°122 - Dispõe sobre a isenção
do pagamento das faturas de energia elétrica e água de hospitais filantrópicos, asilos e entidades
sem fins lucrativos que atuam no atendimento assistencial de famílias em estado de
vulnerabilidade social, enquanto perdurar o estado de calamidade.
Projeto de Lei nº 450, de 2020 DOE de 08/07/20 p.7 - seção Leg. - n°122 - “Estabelece que os
benefícios pagos pelo Regime Próprio do Servidor Público do Estado de São Paulo são direito
social e dá outras providências”.
Projeto de Lei nº 453, de 2020 DOE de 09/07/20 p.5 - seção Leg. - n°123 - Dispõe sobre a criação
e gestão de um memorial em homenagens às vítimas de covid-19 no Estado de São Paulo.
Decreto nº 65.051, de 07/07/20 DOE de 08/07/20 p.1 - seção 1 - n°134 - Dispõe sobre a Lei n°
17.263, de 30 de abril de 2020, que autoriza a transferência à Conta Única do Tesouro Estadual de
saldos positivos de fundos especiais de despesa, nos termos que especifica, e dá outras
providências.
Extratos de Termos Aditivos SS, de 2020 DOE de 08/07/20 p.27 - seção 1 - n°134 - Dispõe sobre
Auxílio Financeiro Emergencial que deverá ser integralmente aplicado na atenção à saúde para o
controle da Pandemia da COVID-19.
Comunicado IAL nº 37, de 2020 DOE de 08/07/20 p.28 - seção 1 - n°134 - Torna público o
laboratório Notre Dame Intermédica Saude S.A, habilitado para a realização de diagnóstico da
COVID-19 por RT-PCR.
Decreto nº 65.046, de 06/07/20 DOE de 07/07/20 p.1 - seção 1 - n°133 - Altera a redação do
Decreto nº 59.146, de 30 de abril de 2013, que reorganiza o Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável - CONSEA-SP.
Resolução SS nº 99, de 06/07/20 DOE de 07/07/20 p.23 - seção 1 - n°133 - 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.
Resolução SS nº 100, de 06/07/20 DOE de 07/07/20 p.23 - seção 1 - n°133 - 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.
Comunicado SS, de 2020 DOE de 07/07/20 p.25 - seção 1 - n°133 - Informa a taxa de ocupação de
leitos UTI Covid por município, aferida até o dia 02-07-2020.
Deliberação SS nº 11, de 06/07/20 DOE de 07/07/20 p.26 - seção 1 - n°133 - Delibera o
funcionamento de bares, restaurantes e similares, quando ocorrer no interior de “shopping
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centers”, galerias e estabelecimentos congêneres, observará o horário de funcionamento destes
últimos, sem prejuízo da adoção dos protocolos sanitários aplicáveis aos primeiros.
Comunicado IAL nº 36, de 2020 DOE de 07/07/20 p.26 - seção 1 - n°133 - Torna público o
Laboratório LCA - Laboratórios Clínicos Associados Ltda. para a realização de diagnóstico da Covid19 por RT-PCR.
Decreto nº 65.044, de 03/07/20 DOE de 04/07/20 p.1 - seção 1 - n°132 - Altera o Anexo III do
Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre a medida de quarentena de que
trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e institui o Plano São Paulo.
Resolução SS nº 96, de 29/06/20 DOE de 04/07/20 p.24 - seção 1 - n°132 - Retificação - 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.
Portaria CVS nº 16, de 03/07/20 DOE de 04/07/20 p.24 - seção 1 - n°132 - Dispõe sobre a
composição da Comissão de Acompanhamento 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).
Resolução SDE nº 14, de 03/07/20 DOE de 04/07/20 p.54 - seção 1 - n°132 - Institui, no âmbito
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comissão de acompanhamento da conjuntura
econômica decorrente da pandemia de Covid-19
Projeto de Lei nº 435, de 2020 DOE de 04/07/20 p.6 - seção Leg. - n°120 - Determina a coleta de
materiais para exames laboratoriais às pessoas idosas e deficientes, na forma que especifica.
Extratos de Termos Aditivos SS, de 2020 DOE de 03/07/20 p.29 - seção 1 - n°131 - Auxílio
financeiro emergencial que deverá ser integralmente aplicado na atenção à saúde para o controle
da Pandemia da COVID-19, nas Unidades de Saúde.
Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 03/07/20 p.30 - seção 1 - n°131 - Retificação - Aprova as
deliberações relacionadas.
Resolução SS nº 97, de 01/07/20 DOE de 02/07/20 p.28 - seção 1 - n°130 - 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.
Resolução SS nº 98, de 01/07/20 DOE de 02/07/20 p.28 - seção 1 - n°130 - Autoriza a realização
excepcional de procedimentos ambulatoriais à distância no período de vigência da Pandemia de
Covid-19 e dá providências correlatas.
Deliberação CIB nº 55, de 01/07/20 DOE de 02/07/20 p.28 - seção 1 - n°130 - Aprova a Nota
Técnica CIB: Orientações para os serviços de saúde sobre a utilização e interpretação dos testes
rápidos para a COVID-19 e padronização das condutas de isolamento.
Portaria Conjunta HCRP-FAEPA nº 131, de 30/06/20 DOE de 02/07/20 p.34 - seção 1 - n°130 Para o bom andamento das atividades neste Complexo, resolve que: os funcionários deste
Complexo em atendimento no SAMSP, caso apresentem sintomas respiratórios agudos com ou
sem febre e, dessa forma, coletam swab (RT-PCR) para diagnóstico de COVID-19.

3 - Legislação Municipal
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Mapeamento de publicações normativas do município de São Paulo entre 01/07 a
31/08/2020 relacionadas à COVID-19. Todas as legislações municipais estão disponíveis
no seguinte link: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/
Decreto nº 59.712, de 21/08/20 DOM de 22/08/20 p. 1- n° 160 - Autoriza o funcionamento dos
parques municipais já reabertos no horário normal, de segunda a sexta-feira.
Decreto nº 59.711, de 20/08/20 DOM de 21/08/20 p. 5- n° 159 - Confere nova redação ao § 6º do
artigo 2º e substitui o Anexo Único, ambos do Decreto nº 59.473, de 29 de maio de 2020, que
dispõe sobre normas para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços na Cidade de São Paulo, adequando-o aos termos do Decreto Estadual nº 65.141, de 19
de agosto de 2020.
Portaria do Prefeito GP nº 881, de 20/08/20 DOM de 21/08/20 p. 6- n° 159 - Resolve que os
setores relacionados passam a poder atender ao público nos horários relacionados.
Portaria SMS nº 319, de 2020 DOM de 14/08/20 p. 1- n° 154 - Suplementos - A Secretaria
Municipal da Saúde, a partir da reorganização de sua estrutura, propõe o fortalecimento das
ações de vigilância em saúde no Município de São Paulo.
Termo de Compromisso CC, de 2020 DOM de 15/08/20 p. 3- n° 155 - Termo de Compromisso que
celebram a Prefeitura de São Paulo, por intermédio da Casa Civil, e Entidades Representativas do
Setor de Alto Rendimento Esportivo.
Decreto nº 59.685, de 13/08/20 DOM de 14/08/20 p. 1- n° 154 - Reorganiza a Secretaria
Municipal da Saúde, regulamenta o § 2º do Artigo 45 da Lei nº 17.433, de 29/07/2020, bem como
transfere, altera a denominação e a lotação dos cargos de provimento em comissão que
especifica.
Portaria SMIT nº 30, de 26/06/20 DOM de 14/08/20 p. 69- n° 154 - Autoriza a instituição e
operacionalização da Vitrine de APIs no âmbito do Município de São Paulo.
Decreto nº 59.673, de 11/08/20 DOM de 12/08/20 p. 1- n° 152 - Acresce § 3º ao artigo 19 do
Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, que declara situação de emergência no Município de
São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus.
Decreto nº 59.681, de 11/08/20 DOM de 12/08/20 p. 1- n° 152 - Prorroga até 23/08/2020, o
termo final da suspensão do atendimento presencial ao público a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 59.298, de 23/03/2020, observados os termos e condições estabelecidos no Decreto
Estadual nº 65.114, de 07/08/2020, e no Decreto nº 59.644, de 04/08/2020.
Decreto nº 59.682, de 11/08/20 DOM de 12/08/20 p. 3- n° 152 - Institui procedimento específico
para instalações, obras e serviços emergenciais de caráter provisório ou permanente de apoio
hospitalar, laboratorial e demais áreas da saúde, bem como de infraestrutura urbana para o
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, considerando a situação de emergência
no Município de São Paulo, declarada pelo Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020.
Portaria SMS-COVISA nº 32, de 2020 DOM de 12/08/20 p. 22- n° 152 - Estabelecer os requisitos e
os procedimentos para a avaliação físico-funcional e aprovação de projetos de edificações que
abrigam atividades de interesse da saúde, com a consequente emissão de Laudo Técnico de
Avaliação – LTA pelo órgão de vigilância em saúde do município.
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Portaria SMS nº 310, de 2020 DOM de 11/08/20 p. 14- n° 151 - Alterar a data da Campanha
Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para Atualização da Caderneta de
Vacinação da Criança e do Adolescente, para o período entre de 05 a 30 de outubro, sendo 17 de
outubro, o dia de divulgação e mobilização nacional.
Decreto nº 59.670, de 07/08/20 DOM de 08/08/20 p. 1- n° 150 - Regulamenta a Lei nº 16.673, de
13/06/2017, que institui o Estatuto do Pedestre no Município de São Paulo.
Prorrogação de Ordem Interna SMS nº 1, de 24/06/20 DOM de 07/08/20 p. 15- n° 149 Estabelece sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Gestores
durante o período de Pandemia do coronavírus.
Decreto nº 59.669, de 05/08/20 DOM de 06/08/20 p. 1 - n° 148 - Dispõe sobre a implantação de
projeto piloto de atendimento de bares e restaurantes em espaços públicos e institui protocolo
específico para atendimentos nestes espaços.
Portaria SMS nº 288, de 2020 DOM de 06/08/20 p. 15- n° 148 - Institui o Grupo de Trabalho em
Saúde do Trabalhador.
Decreto nº 59.644, de 30/07/20 DOM de 31/07//20 p. 1- n° 140 - Estabelece, nos termos e
condições dos Decretos Estaduais nº 64.994, de 28/05/ 2020, e nº 65.088, de 24/07/2020, a
prorrogação do termo final da suspensão do atendimento presencial ao público a que se refere o
artigo 1º do Decreto nº 59.298, de 23/03/2020; prorroga até 31/08/2020 os prazos previstos no
artigo 10 e no inciso VII do artigo 12 do Decreto nº 59.283, de 16/03/2020, e o prazo previsto no
artigo 20 do Decreto nº 59.283, de 16/03/2020, bem como altera a redação de dispositivos dos
Decretos nº 59.473, de 29/05/2020, e nº 59.283, de 2020.
Portaria SMDHC nº 42, de 2020 DOM de 25/07//20 p. 1- n° 140 - Constitui o Fórum Municipal de
Mulheres Negras, previsto Decreto Municipal nº 58.526, de 23 de novembro de 2018, que dispõe
sobre o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial.
Lei nº 17.406, de 20/07/20 DOM de 21/07//20 p. 1- n° 136 - Institui o Programa Municipal de
Saúde Integral da População Negra da Cidade de São Paulo e dá outras providências.
Portaria do Prefeito GP nº 747, de 17/07/20 DOM de 18/07//20 p. 3- n° 135 - Autoriza que as
instituições de ensino superior e de educação profissional poderão retomar atividades presenciais
práticas e laboratoriais, bem como, nos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e
odontologia, as atividades de internato e estágio curricular obrigatório, desde que as respectivas
unidades limitem a presença a até 35% do número de alunos matriculados, priorizando o
atendimento dos alunos que tem previsão de conclusão do curso no presente exercício e
atendendo o protocolo anexo a esta portaria.
Lei nº 17.933, de 15/07/20 DOM de 16/07/20 p. 1 - n° 133 - Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho
de 007, com a finalidade de incluir no Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo o Dia
da Distonia, e dá outras providências.
Decreto nº 59.618, de 15/07/20 DOM de 16/07/20 p. 1 - n° 133 - Delega competência aos
Secretários Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos e
Cidadania para celebrar consórcio com municípios do Estado de São Paulo objetivando o
atendimento às mulheres vítimas de violência.
Decreto nº 59.604, de 14/07/20 DOM de 15/07//20 p. 1 - n° 132 - Altera o Decreto nº 59.511, de
9 de junho de 2020, que fixa o protocolo geral a ser observado pelas unidades de atendimento da
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Administração Direta, Autarquias e Fundações, objetivando a prevenção e mitigação da
disseminação da COVID-19.
Portaria do Prefeito GP nº 724, de 10/07/20 DOM de 11/07/20 p.1 - n°130 - Autoriza o
atendimento ao público do setor econômico de Academias de esporte e similares, devendo o
mesmo cumprir o protocolo sanitário do respectivo setor.
Decreto nº 59.599, de 09/07/20 DOM de 10/07/20 p.5 - n°136 - Regulamenta a Lei nº 16.830, de
6 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a instalação de placas de alerta em locais com alta
incidência de acidentes de trânsito, no âmbito do Município de São Paulo.
Decreto nº 59.600, de 09/07/20 DOM de 10/07/20 p.5 - n°136 - Autoriza a abertura de parques
municipais, bem como a retomada da concessão de autorizações para filmagens e gravações de
que trata o Decreto nº 56.905, de 30 de março de 2016.
Decreto nº 59.587, de 08/07/20 DOM de 09/07/20 p.1 - n°135 - Revoga a previsão de suspensão
de expediente, e respetiva compensação de horas, referente ao dia 10 de julho de 2020, nas
repartições públicas municipais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.
Portaria SGM nº 185, de 08/07/20 DOM de 09/07/20 p.1 - n°135 - Consolida o Protocolo Geral de
Reabertura.
Decreto nº 59.578, de 03/07/20 DOM de 04/07/20 p.1 - n°125 - Altera o artigo 25 do Decreto nº
42.899, de 21 de fevereiro de 2003, que regulamenta a Lei nº 13.477, de 30 de dezembro de
2002, para disciplinar o prazo de pagamento da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE
referente ao primeiro ano de funcionamento de estabelecimentos.
Decreto nº 59.579, de 03/07/20 DOM de 04/07/20 p.1 - n°125 - Aprova a Consolidação das Leis
Tributárias do Município de São Paulo.
Decreto nº 59.580, de 04/07/20 DOM de 04/07/20 p.1 - Edição Suplementar - n°125 Regulamenta, em âmbito municipal, a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe
sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Portaria do Prefeito GP nº 696, de 04/07/20 DOM de 04/07/20 p.1 - Edição Suplementar - nº 125
- Nova fase de combate à pandemia do Coronavírus, autoriza o atendimento ao público dos
setores econômicos relacionados, devendo os mesmos cumprirem o protocolo sanitário do
respectivo setor.
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