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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 setembro a 31 de outubro 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 3.008, de 04/11/20 DOU de 05/10/20 p. 152 - seção 1 n° 211 - Institui, em
caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para apoiar a
reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção
Primária à Saúde e na Atenção Especializada, para viabilização do acesso e resolução das
demandas de saúde bucal em condições adequadas para a mitigação dos riscos individuais e
coletivos relacionados à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de
3 de fevereiro de 2020.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 432, de 04/11/20 DOU de 05/10/20 p. 212 - seção 1 n° 211 -
Dispõe sobre a obrigatoriedade de descrever a composição em português na rotulagem de
produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.
Portaria MS-GM nº 3001, de 03/11/20 DOU de 04/10/20 p. 83 - seção 1 n° 209 - Dispõe sobre
o repasse dos recursos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito da
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema
Prisional para o exercício de 2020.
Portaria MS-GM nº 3004, de 03/11/20 DOU de 04/10/20 p. 86 - seção 1 n° 209 - 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 a Estados e Municípios.
Portaria MS-GM nº 3005, de 03/11/20 DOU de 04/10/20 p. 87 - seção 1 n° 209 - Prorroga as
habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde

Gabinete do Secretário
Rua General Jardim, 36 – 2º andar – Vila Buarque

estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
- Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios.
Instrução Normativa PR-CC-INTI nº 12, de 26/10/20 DOU de 03/11/20 p. 2 - seção 1 n° 209 -
Retificação - Aprova a versão revisada e consolidada do documento Procedimentos para
identificação do requerente e comunicação de irregularidades no processo de emissão de um
certificado digital ICP-Brasil DOC-ICP-05.02.
Portaria MS-GM nº 2.991, de 29/10/20 DOU de 03/10/20 p. 477 - seção 1 n° 209 - Prorroga a
habilitação de 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.
Portaria MS-GM nº 2.994, de 29/10/20 DOU de 03/10/20 p. 478 - seção 1 n° 209 - Institui, em
caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal para atenção às pessoas com
obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no âmbito da Atenção Primária
à Saúde, no Sistema Único de Saúde, no contexto da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do novo coronavírus.
Portaria MS-GM nº 2.995, de 29/10/20 DOU de 03/10/20 p. 534 - seção 1 n° 209 - 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 a Estados e Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.997, de 29/10/20 DOU de 03/10/20 p. 535 - seção 1 n° 209 - 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 a Estados e Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.907, de 21/10/20 DOU de 03/10/20 p. 536 - seção 1 n° 209 - Retificação
- Aprova o repasse de recursos para Estados e Distrito Federal, a título de financiamento,
referente a outubro, novembro e dezembro de 2020, para aquisição de medicamentos do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, conforme a Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde.
Portaria MS-GM nº 2.987, de 28/10/20 DOU de 03/10/20 p. 537 - seção 1 n° 209 - Retificação
- Habilita/altera a habilitação de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS e estabelece recurso
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) dos
Estados e Municípios.
Portaria MS-SAES nº 988, de 13/10/20 DOU de 03/10/20 p. 537 - seção 1 n° 209 - Retificação
- Inclui medicamento pertencente ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
(CEAF), na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais
do SUS.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 55, de 29/10/20 DOU de 03/11/20 p. 538 - seção 1 n° 209 -
Relativa à proposta de atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno
Esquizoafetivo, apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos
Estratégicos em Saúde.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 56, de 29/10/20 DOU de 03/11/20 p. 538 - seção 1 n° 209 -
Relativa à proposta de incorporação do burosumabe para o tratamento de hipofosfatemia
ligada ao cromossomo X em adultos e crianças, apresentada pela Ultragenyx Brasil
Farmacêutica Ltda.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 57, de 29/10/20 DOU de 03/11/20 p. 538 - seção 1 n° 209 -
Relativa à proposta de atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do
Hipotireoidismo Congênito, apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e
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Insumos Estratégicos em Saúde.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 58, de 29/10/20 DOU de 03/11/20 p. 538 - seção 1 n° 209 -
Relativa à proposta de ampliação de uso da claritromicina para o tratamento de pacientes com
hanseníase resistente a medicamentos, apresentada pela Secretaria de Vigilância em Saúde.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 59, de 29/10/20 DOU de 03/11/20 p. 538 - seção 1 n° 209 -
Relativa à proposta de incorporação do dasatinibe para adultos com leucemia linfoblástica
aguda cromossomo Philadelphia positivo resistentes/Intolerantes ao mesilato de imatinibe,
apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em
Saúde.
Decreto nº 10.533, de 28/10/20 DOU de 28/10/20 p.1 - seção 1 - Edição Extra - n°207-A -
Revoga o Decreto nº 10.530, de 26 de outubro de 2020, que dispõe sobre a qualificação da
política de fomento ao setor de atenção primária à saúde no âmbito do Programa de Parcerias
de Investimentos da Presidência da República.
Portaria MS-GM nº 2.974, de 28/10/20 DOU de 29/10/20 p.157 - seção 1 - n°208 - Habilita
Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) e estabelece recurso 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) de Estados e Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.975, de 28/10/20 DOU de 29/10/20 p.158 - seção 1 - n°208 - Habilita
Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) e estabelece recurso 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) de Estados e Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.977, de 28/10/20 DOU de 29/10/20 p.160 - seção 1 - n°208 - Habilita
estabelecimentos de saúde como Serviços Hospitalares de Referência (SHR) e estabelece
recurso 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) de
Estados e Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.982, de 28/10/20 DOU de 29/10/20 p.161 - seção 1 - n°208 - Habilita
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e estabelece recurso 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), de Estados e Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.983, de 28/10/20 DOU de 29/10/20 p.162 - seção 1 - n°208 -
Habilita/altera a habilitação de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e estabelece recurso 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) dos
Estados e Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.987, de 28/10/20 DOU de 29/10/20 p.165 - seção 1 - n°208 -
Habilita/altera a habilitação de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS e estabelece recurso 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) dos
Estados e Municípios.
Portaria MS-SAES nº 1.008, de 20/10/20 DOU de 29/10/20 p.166 - seção 1 - n°208 - Altera
atributo de medicamento pertencente ao Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS).
Portaria MS-SAES nº 1.011, de 20/10/20 DOU de 29/10/20 p.168 - seção 1 - n°208 - Concede
classificação de acordo com a complexidade tecnológica a estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-SAES nº 1.012, de 20/10/20 DOU de 29/10/20 p.168 - seção 1 - n°208 - Inclui
membros em equipes de transplante.
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Portaria MS-SAES nº 1.020, de 22/10/20 DOU de 29/10/20 p.169 - seção 1 - n°208 - Inclui
medicamento pertencente ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF),
na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS.
Portaria MS-GM nº 2.958, de 26/10/20 DOU de 28/10/20 p.101 - seção 1 - n°207 - Prorroga o
prazo dos estabelecimentos de Atenção Primária à Saúde com equipes de Saúde da Família e
equipes de Atenção Primária não informatizadas aderidos ao Projeto Piloto de Apoio à
Implementação da Informatização na Atenção Primária à Saúde, para iniciar o envio regular
dos dados por meio de sistema de prontuário eletrônico ao Ministério da Saúde, considerando
o contexto da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente do
coronavírus (Covid-19).
Portaria MS-GM nº 2.960, de 27/10/20 DOU de 28/10/20 p.102 - seção 1 - n°207 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 930, de 13/10/20 DOU de 28/10/20 p.106 - seção 1 - n°207 -
Fica estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para envio de comentários e sugestões
ao texto de proposta de revisão do método farmacopeico 5.4.3 Determinação de Resíduos de
Agrotóxicos.
Decreto nº 10.529, de 26/10/20 DOU de 27/10/20 p.2 - seção 1 - n°206 - Altera o Decreto nº
10.255, de 27 de fevereiro de 2020, que convoca a Quinta Conferência Nacional dos Direitos
da Pessoa com Deficiência.
Decreto nº 10.530, de 26/10/20 DOU de 27/10/20 p.3 - seção 1 - n°206 - Dispõe sobre a
qualificação da política de fomento ao setor de atenção primária à saúde no âmbito do
Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, para fins de elaboração
de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada.
Decreto nº 10.531, de 26/10/20 DOU de 27/10/20 p.3 - seção 1 - n°206 - Institui a Estratégia
Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031.
Instrução Normativa PR-CC-INTI nº 12, de 26/10/20 DOU de 27/10/20 p.10 - seção 1 - n°206 -
Aprova a versão revisada e consolidada do documento Procedimentos para identificação do
requerente e comunicação de irregularidades no processo de emissão de um certificado digital
ICP-Brasil DOC-ICP-05.02.
Portaria MS-SAPS nº 59, de 26/10/20 DOU de 27/10/20 p.108 - seção 1 - n°206 - Prorroga o
prazo da etapa de transição da capitação ponderada do Programa Previne Brasil, referente à
Portaria nº 2.979/GM/MS, de 12/11/2019, para as equipes de Saúde da Família e equipes de
Atenção Primária do Distrito Federal e municípios, considerando o contexto da emergência de
saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).
Portaria MS-GM nº 2.943, de 23/10/20 DOU de 26/10/20 p.81 - seção 1 - n°205 - 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 2.948, de 23/10/20 DOU de 26/10/20 p.84 - seção 1 - n°205 - Prorroga as
habilitações de 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 Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.949, de 23/10/20 DOU de 26/10/20 p.85 - seção 1 - n°205 - 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 e Município.
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Consulta Pública MS-SCTIE nº 54, de 22/10/20 DOU de 26/10/20 p.85 - seção 1 - n°205 - Fica
estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do dia útil subsequente à data de publicação
desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas as contribuições, devidamente
fundamentadas, relativa à proposta de atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas da Esclerose Múltipla.
Resolução COFEN nº 653, de 23/10/20 DOU de 26/10/20 p.126 - seção 1 - n°205 - Normatiza a
prerrogativa de identificação de morte óbvia por profissionais de Enfermagem em serviços
públicos e privados de atendimento pré-hospitalar móvel.
Portaria MS-GM nº 2.943, de 23/10/20 DOU de 26/10/20 p.81 - seção 1 - n°205 - 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 2.946, de 23/10/20 DOU de 26/10/20 p.83 - seção 1 - n°205 - Prorroga a
habilitação de 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 Hortolândia.
Portaria MS-GM nº 2.948, de 23/10/20 DOU de 26/10/20 p.84 - seção 1 - n°205 - Prorroga as
habilitações de 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 Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.949, de 23/10/20 DOU de 26/10/20 p.85 - seção 1 - n°205 - 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 e Município.
Consulta Pública MS-SCTIE nº 54, de 22/10/20 DOU de 26/10/20 p.85 - seção 1 - n°205 - Fica
estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do dia útil subsequente à data de publicação
desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas as contribuições, devidamente
fundamentadas, relativa à proposta de atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas da Esclerose Múltipla.
Resolução COFEN nº 653, de 23/10/20 DOU de 26/10/20 p.126 - seção 1 - n°205 - Normatiza a
prerrogativa de identificação de morte óbvia por profissionais de Enfermagem em serviços
públicos e privados de atendimento pré-hospitalar móvel.
Lei nº 14.075, de 22/10/20 DOU de 23/10/20 p.1 - seção 1 - n°204 - Dispõe sobre a conta do
tipo poupança social digital; e altera as Leis n os 13.982, de 2 de abril de 2020, e 14.058, de 17
de setembro de 2020.
Instrução Normativa PR-CC-INTI nº 9, de 22/10/20 DOU de 23/10/20 p.3 - seção 1 - n°204 -
Aprova a versão revisada e consolidada do documento Procedimentos para Identificação
Biométrica na ICP-Brasil DOC-ICP-05.03.
Portaria MS-GM nº 2.888, de 20/10/20 DOU de 23/10/20 p.467 - seção 1 - n°204 - 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 2.893, de 20/10/20 DOU de 23/10/20 p.469 - seção 1 - n°204 - 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 2.896, de 20/10/20 DOU de 23/10/20 p.471 - seção 1 - n°204 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
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equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-GM nº 2.918, de 21/10/20 DOU de 23/10/20 p.472 - seção 1 - n°204 - Credencia
municípios a receberem incentivos financeiros referentes às Equipes de Saúde Bucal com carga
horária diferenciada.
Portaria MS-GM nº 2.925, de 22/10/20 DOU de 23/10/20 p.477 - seção 1 - n°204 - Suspende a
transferência de recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde do
Estado de São Paulo.
Portaria MS-SAES nº 990, de 14/10/20 DOU de 23/10/20 p.480 - seção 1 - n°204 - Torna sem
efeito a Portaria nº 1.320/SAES/MS, de 18/11/2019, que suspende, sub judice, os efeitos da
Portaria nº 1.936/SAES/MS, de 12/12/2018, que indeferiu a Renovação do CEBAS, da
Associação Comunitária Monte Azul, com sede em São Paulo (SP).
Consulta Pública MS-ANVISA nº 931, de 13/10/20 DOU de 23/10/20 p.480 - seção 1 - n°204 -
Fica estabelecido o prazo para envio de comentários e sugestões ao texto da Proposta de
Instrução Normativa que dispõe sobre a definição dos códigos de assunto para o protocolo
administrativo das solicitações de registro de medicamentos sintéticos e semissintéticos
enquadrados como novos e inovadores.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 932, de 13/10/20 DOU de 23/10/20 p.481 - seção 1 - n°204 -
Fica estabelecido o prazo para envio de comentários e sugestões ao texto da proposta de
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC para revisão dos requisitos para comprovação de
segurança e eficácia de medicamentos novos e inovadores previstos pela Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 200, de 26/12/2017, que dispõe sobre os critérios para a
concessão e renovação do registro de medicamentos com princípios ativos sintéticos e
semissintéticos, classificados como novos, genéricos e similares.
Resolução CFFa nº 584, de 22/10/20 DOU de 23/10/20 p.527 - seção 1 - n°204 - Dispõe sobre
a criação da Especialidade em Perícia Fonoaudiológica, define as atribuições e competências
relativas ao profissional fonoaudiólogo Especialista, e dá outras providências.
Resolução CFMV nº 1.363, de 22/10/20 DOU de 23/10/20 p.528 - seção 1 - n°204 - Define
orientações para a terapia com células-tronco em animais.
Resolução CFMV nº 1.364, de 22/10/20 DOU de 23/10/20 p.528 - seção 1 - n°204 - Define
orientações para a ozonioterapia em animais.
Portaria ME-SEF nº 22.647, de 21/10/20 DOU de 21/10/20 p.1 - seção 1 - Edição Extra - n°202-
A - Altera parcialmente grupos de natureza de despesa, no âmbito do Ministério da Saúde.
Portaria MS-GM nº 2.906, de 21/10/20 DOU de 22/10/20 p.141 - seção 1 - n°203 - 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
Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.907, de 21/10/20 DOU de 22/10/20 p.142 - seção 1 - n°203 - Aprova o
repasse de recursos para Estados e Distrito Federal, a título de financiamento, referente a
outubro, novembro e dezembro de 2020, para aquisição de medicamentos do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica, conforme a Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde.
Portaria MS-GM nº 2.910, de 21/10/20 DOU de 22/10/20 p.143 - seção 1 - n°203 - 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 a Estados e Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.914, de 21/10/20 DOU de 22/10/20 p.144 - seção 1 - n°203 - Estabelece
a suspensão temporária da transferência a estados e municípios, de recursos incluídos no
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Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção
Especializada, destinados ao custeio de Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e
Equipes Multiprofissionais de Apoio (Programa Melhor em Casa).
Portaria MS-SE nº 567, de 15/10/20 DOU de 22/10/20 p.146 - seção 1 - n°203 - Defere os
pedidos de credenciamento no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD).
Portaria PR-CC nº 478, de 14/10/20 DOU de 14/10/20 p.1 - seção 1 - n°197-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.
Lei nº 14.074, de 14/10/20 DOU de 15/10/20 p.4 - seção 1 - n°198 - Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério
das Comunicações.
Portaria MS-GM nº 2.466, de 16/09/20 DOU de 15/10/20 p.120 - seção 1 - n°198 - Institui a
Comissão de Propriedade Intelectual em Saúde e altera o Capítulo III do Anexo XXVII da
Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
Portaria MS-GM nº 2.782, de 14/10/20 DOU de 15/10/20 p.121 - seção 1 - n°198 - Institui, em
caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para execução das
ações de imunização e vigilância em saúde, para enfrentamento à Emergência de Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia de Covid-19.
Portaria MS-GM nº 2.812, de 14/10/20 DOU de 15/10/20 p.136 - seção 1 - n°198 - 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 aos Estados de São Paulo e
Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.814, de 14/10/20 DOU de 15/10/20 p.138 - seção 1 - n°198 - 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.
Decreto nº 10.526, de 20/10/20 DOU de 21/10/20 p.3 - seção 1 - n°202 - Institui o Comitê
Interministerial de Planejamento da Infraestrutura e o Plano Integrado de Longo Prazo da
Infraestrutura no âmbito do Governo federal.
Portaria MS-GM nº 2.789, de 14/10/20 DOU de 21/10/20 p.94 - seção 1 - n°202 - Dispõe
sobre as medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19), no âmbito das unidades do
Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos Estados.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 929, de 09/10/20 DOU de 21/10/20 p.97 - seção 1 - n°202 -
Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para envio de comentários e sugestões ao texto
da proposta de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC que dispõe sobre a alteração do limite
máximo do contaminante arsênio inorgânico no arroz.
Portaria MCTI-GM nº 3.896, de 16/10/20 DOU de 19/10/20 p.5 - seção 1 - n°200 - Institui a
estrutura de governança do Adapta Brasil MCTI - Contribuição da Ciência para Medidas de
Adaptação.
Resolução PR-CC nº 13, de 19/10/20 DOU de 20/10/20 p.4 - seção 1 - n°201 - Aprova a
consolidação das Diretrizes do Comitê de Crise para a Supervisão e Monitoramento dos
Impactos da Covid-19.
Portaria MS-GM nº 2.819, de 15/10/20 DOU de 19/10/20 p.37 - seção 1 - n°200 - 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
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serviços relacionados à COVID 19.
Portaria MS-GM nº 2.822, de 15/10/20 DOU de 19/10/20 p.38 - seção 1 - n°200 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Portaria MS-SE nº 564, de 15/10/20 DOU de 19/10/20 p.43 - seção 1 - n°200 - Reprova
projeto no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).
Portaria MS-SE nº 566, de 15/10/20 DOU de 19/10/20 p.43 - seção 1 - n°200 - Indefere
remanejamento de recursos entre Contas Captação de projetos apresentados no âmbito do
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).
Portaria MS-SAES nº 998, de 15/10/20 DOU de 19/10/20 p.44 - seção 1 - n°200 - Concede
autorização a estabelecimentos e equipes de saúde para retirada e transplante de órgãos.
Portaria MS-SAES nº 1.000, de 15/10/20 DOU de 19/10/20 p.45 - seção 1 - n°200 - Ficam
excluídos da equipe de transplante habilitada relacionada.
Portaria MS-SAES nº 1.001, de 15/10/20 DOU de 19/10/20 p.45 - seção 1 - n°200 - Inclui
membro em equipe de transplante.
Portaria MCTI-GM nº 3.859, de 08/10/20 DOU de 16/10/20 p.17 - seção 1 - n°199 - Aprova o
novo formulário para que as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação - ICT prestem,
ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, as informações anuais relativas à
política de propriedade intelectual da ICT, às criações desenvolvidas no âmbito da instituição,
às proteções requeridas e concedidas, aos contratos de licenciamento ou de transferência de
tecnologia celebrados, ambientes promotores da inovação existentes e outras informações
que o MCTI considerar pertinentes.
Portaria MS-GM nº 2.692, de 15/10/20 DOU de 16/10/20 p.75 - seção 1 - n°199 - Dispõe
sobre o processo seletivo para ingresso de servidores públicos no Departamento Nacional de
Auditoria do Sistema Único de Saúde (DENASUS).
Portaria MS-GM nº 2.824, de 15/10/20 DOU de 16/10/20 p.75 - seção 1 - n°199 - Institui, no
âmbito do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde - Siops, quadro de
informações gerenciais relacionadas à aplicação de recursos, pelos entes federativos, no
enfrentamento da pandemia de Covid-19.
Portaria MS-GM nº 2.827, de 15/10/20 DOU de 16/10/20 p.76 - seção 1 - n°199 - Estabelece
recurso do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais
(REHUF), destinado aos Hospitais Universitários Federais.
Portaria MS-GM nº 2.832, de 15/10/20 DOU de 16/10/20 p.78 - seção 1 - n°199 - Exclui
proposta do anexo da Portaria nº 1.176/GM/MS, de 8 de maio de 2020, que habilita Estado,
Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados ao Incremento Temporário do
Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Portaria MS-GM nº 2.782, de 14/10/20 DOU de 16/10/20 p.78 - seção 1 - n°199 - Retificação -
Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para
execução das ações de imunização e vigilância em saúde, para enfrentamento à Emergência de
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia de Covid-19.
Portaria Conjunta MS-SAES-SCTIIE nº 15, de 13/10/20 DOU de 16/10/20 p.78 - seção 1 -
n°199 - Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Síndrome de Guillain-Barré.
Portaria MS-SAES nº 988, de 13/10/20 DOU de 16/10/20 p.80 - seção 1 - n°199 - Inclui
medicamento pertencente ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF),
na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS.
Instrução Normativa MS-ANVISA nº 28, de 26/07/18 DOU de 16/10/20 p.82 - seção 1 - n°199
- Retificação - Publica a Lista de referências para avaliação de segurança e eficácia de
medicamentos dinamizados.
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Lei nº 14.071, de 13/10/20 DOU de 14/10/20 p.1 - seção 1 - n°197 - Altera a Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para modificar a composição do
Conselho Nacional de Trânsito e ampliar o prazo de validade das habilitações; e dá outras
providências.
Portaria MS-GM nº 2.790, de 13/10/20 DOU de 14/10/20 p.118 - seção 1 - n°197 - 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.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 431, de 13/10/20 DOU de 14/10/20 p.124 - seção 1 - n°197 -
Dispõe sobre o carregamento de instruções de uso no portal eletrônico da Anvisa, vinculado
aos processos de regularização de dispositivos médicos e dá outras providências.
Portaria MS-GM nº 2.742, de 08/10/20 DOU de 13/10/20 p.43 - seção 1 - n°196 - 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 2.764, de 09/10/20 DOU de 13/10/20 p.44 - seção 1 - n°196 - Aprova o
repasse dos recursos financeiros de custeio, em caráter retroativo, referentes ao segundo ciclo
de monitoramento de 2020 aos Municípios habilitados ao Eixo Estrutura do Programa Nacional
de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS).
Portaria MS-GM nº 2.770, de 09/10/20 DOU de 13/10/20 p.51 - seção 1 - n°196 - 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 2.771, de 09/10/20 DOU de 13/10/20 p.52 - seção 1 - n°196 - 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 2.775, de 08/10/20 DOU de 13/10/20 p.54 - seção 1 - n°196 - 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 2.776, de 08/10/20 DOU de 13/10/20 p.54 - seção 1 - n°196 - Habilita o
Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 416, de 27/08/20 DOU de 13/10/20 p.55 - seção 1 - n°196 -
Republicação - 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.
Portaria MCTI-GM nº 3.852, de 07/10/20 DOU de 09/10/20 p. 13 - seção 1 n° 195 Estabelece
os termos, as condições, a forma de prestação de informações para elegibilidade e cômputo e
o processo de análise dos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento de que trata o Decreto
nº 9.557, de08/11/2018, e dispõe sobre a designação de especialistas para atividades de
natureza consultiva acerca dos referidos dispêndios.
Portaria MS-GM nº 2.587, de 25/09/20 DOU de 09/10/20 p. 89 - seção 1 n° 195 - Dispõe sobre
os procedimentos e prazos para operacionalização de transferência de recursos federais na
modalidade fundo a fundo no âmbito do Ministério da Saúde.
Portaria MS-GM nº 2.735, de 08/10/20 DOU de 09/10/20 p. 92 - seção 1 n° 195 - Estabelece
recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção
Especializada, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios.
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Portaria MS-GM nº 2.740, de 08/10/20 DOU de 09/10/20 p. 97 - seção 1 n° 195 - Prorroga
habilitações de 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 Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.743, de 08/10/20 DOU de 09/10/20 p. 97 - seção 1 n° 195 - 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 a Estados e Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.744, de 08/10/20 DOU de 09/10/20 p. 99 - seção 1 n° 195 - Prorroga as
habilitações de 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 Taubaté.
Portaria MS-GM nº 2.755, de 08/10/20 DOU de 09/10/20 p. 104 - seção 1 n° 195 - 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 Município de
Ribeirão Preto.
Portaria MS-GM nº 2.757, de 08/10/20 DOU de 09/10/20 p. 104 - seção 1 n° 195 - Prorroga a
habilitação de 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
São Vicente.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 429, de 08/10/20 DOU de 09/10/20 p. 106 - seção 1- n° 195 -
Dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 430, de 08/10/20 DOU de 09/10/20 p. 110 - seção 1- n° 195 -
Dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de
Medicamentos.
Instrução Normativa MS-ANVISA nº 75, de 08/10/20 DOU de 09/10/20 p. 113 - seção 1- n°
195 - Estabelece os requisitos técnicos para declaração da rotulagem nutricional nos alimentos
embalados.
Resolução MCTI-CNPQ nº 12, de 05/10/20 DOU de 08/10/20 p. 5 - seção 1 n° 194 - Dispõe
sobre alteração no Anexo IV da RN-017/2006 - Bolsas por Quota no País, de 06/07/2006.
Portaria MS-GM nº 2.699, de 05/10/20 DOU de 08/10/20 p. 59 - seção 1 n° 194 - Autoriza a
prorrogação de prazos relativos às obras financiadas por recursos transferidos na modalidade
fundo a fundo, nos termos do Título IX da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017.
Portaria MS-GM nº 2.718, de 07/10/20 DOU de 08/10/20 p. 59 - seção 1 n° 194 - Prorroga a
habilitação de 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.
Portaria MS-GM nº 2.723, de 07/10/20 DOU de 08/10/20 p. 62 - seção 1 n° 194 - 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 e Município de
Barretos.
Portaria MS-GM nº 2.727, de 07/10/20 DOU de 08/10/20 p. 64 - seção 1 n° 194 - Prorroga as
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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 a Estados e Municípios.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 428, de 07/10/20 DOU de 06/10/20 p. 67 - seção 1- n° 194 -
Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 177, de 21 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a proibição do ingrediente ativo Paraquate em produtos agrotóxicos no país e
sobre as medidas transitórias de mitigação de riscos, para tratar da utilização dos estoques em
posse dos agricultores brasileiros de produtos à base do ingrediente ativo Paraquate para o
manejo dos cultivos na safra agrícola de 2020/2021.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 427, de 06/10/20 DOU de 06/10/20 p. 1 - seção 1- Ed-Extra -
n° 192-A Define os Diretores responsáveis pelas Diretorias da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa.
Decreto nº 10.509, de 06/10/20 DOU de 07/10/20 p. 1 - seção 1- n° 193 - Institui o Programa
de Equipagem e de Modernização da Infraestrutura dos Órgãos, das Entidades e das Instâncias
Colegiadas de Promoção e de Defesa dos Direitos Humanos, no âmbito do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Portaria MCTI-CNPQ nº 269, de 05/10/20 DOU de 07/10/20 p. 8 - seção 1 n° 193 - Altera a
estrutura organizacional do CNPq, restabelecendo a subordinação direta do Serviço de Suporte
à Propriedade Intelectual (SESPI) à Diretoria de Cooperação Institucional (DCOI), em
conformidade com a estrutura prevista no Estatuto.
Portaria MS-GM nº 2.703, de 05/10/20 DOU de 07/10/20 p. 42 - seção 1 n° 193 - 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 2.713, de 06/10/20 DOU de 07/10/20 p. 43 - seção 1 n° 193 - Dispõe sobre
o método de cálculo e estabelece o valor do incentivo financeiro federal de custeio do
pagamento por desempenho, no âmbito do Programa Previne Brasil.
Portaria MS-SAES nº 946, de 29/09/20 DOU de 06/10/20 p. 50 - seção 1 n° 192 - Concede
autorização a estabelecimento e equipes de saúde para retirada e transplante de órgãos.
Portaria MS-SAES nº 951, de 29/09/20 DOU de 06/10/20 p. 52 - seção 1 n° 192 - Exclui
membros de equipes de transplante.
Portaria MS-SAES nº 952, de 29/09/20 DOU de 06/10/20 p. 52 - seção 1 n° 192 - Inclui
membros em equipes de transplante.
Portaria MS-SAES nº 1.101, de 18/09/19 DOU de 06/10/20 p. 52 - seção 1 n° 192 - Retificação
- Concede autorização e renovação de autorização a estabelecimentos e equipes de saúde
para retirada e transplante de órgãos.
Portaria MS-SAES nº 1.013, de 27/08/19 DOU de 06/10/20 p. 53 - seção 1- nº 192 -
Retificação - Concede autorização e renovação de autorização a estabelecimentos e equipes
de saúde para retirada e transplante de órgãos.
Decreto nº 10.505, de 02/10/20 DOU de 05/10/20 p. 5 - seção 1- n° 191- Convoca a Décima
Primeira Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Portaria PR-CC nº 470, de 02/10/20 DOU de 05/10/20 p. 9 - seção 1 n° 191 - 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.
Resolução MCTI-CONCEA nº 47, de 01/10/20 DOU de 05/10/20 p. 12 - seção 1 n° 191 -
Estabelece novo prazo para entrada em vigor da Resolução Normativa nº 39, de 20 de junho
de 2018, do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que dispõe sobre
restrições ao uso de animais em procedimentos classificados com grau de invasividade 3 e 4.
Portaria MS-GM nº 2.661, de 24/09/20 DOU de 05/10/20 p. 78 - seção 1 n° 191 - Estabelece
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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 2.665, de 24/09/20 DOU de 05/10/20 p. 80 - seção 1 n° 191 - 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 2.669, de 24/09/20 DOU de 05/10/20 p. 81 - seção 1 n° 191 - 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 2.670, de 24/09/20 DOU de 05/10/20 p. 82 - seção 1 n° 191 - 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 2.684, de 02/10/20 DOU de 05/10/20 p. 85 - seção 1 n° 191 - Define
recursos financeiros destinados à aquisição de equipamentos odontológicos para os
Municípios que implantaram Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família.
Portaria MS-GM nº 2.687, de 02/10/20 DOU de 05/10/20 p. 89 - seção 1 n° 191 - Atualiza os
valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde alocados no Grupo de Vigilância em Saúde do
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, com base na Estimativa
Populacional do IBGE para 2020, definindo doravante os valores do Piso Fixo de Vigilância em
Saúde das 27 (vinte e sete) Unidades Federadas.
Portaria MS-GM nº 2.690, de 02/10/20 DOU de 05/10/20 p. 118 - seção 1 n° 191 - 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 2.138, de 14/08/20 DOU de 05/10/20 p. 120 - seção 1 n° 191 - Retificação
- 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.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 423, de 16/09/20 DOU de 05/10/20 p. 131 - seção 1 n° 191 -
Republicação - Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 27, de 21/06/2011, a
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 26/08/2015, e, Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 40, de 26/08/2015, para dispor sobre a extinção do regime de cadastro e
migração dos dispositivos médicos de classe de risco II para o regime de notificação.
Resolução CFBM nº 327, de 03/09/20 DOU de 05/10/20 p. 243 - seção 1 n° 191 - Dispõe sobre
a atividade do Profissional Biomédico nas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
(PICS).
Lei nº 14.067, de 01/10/20 DOU de 02/10/20 p. 1 - seção 1- n° 190 - Abre crédito
extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 4.489.224.000,00 (quatro
bilhões, quatrocentos e oitenta e nove milhões, duzentos e vinte e quatro mil reais), para o fim
que especifica.
Portaria MS-GM nº 2.654, de 01/10/20 DOU de 02/10/20 p. 89 - seção 1 n° 190 - Altera a
Portaria nº 580/GM/MS, de 27 de março de 2020, para prorrogar o pagamento de bonificação
aos profissionais de saúde residentes pelo prazo que durar a situação de emergência de saúde
pública decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus.
Portaria MS-GM nº 2.657, de 01/10/20 DOU de 02/10/20 p. 90 - seção 1 n° 190 - 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 e Municípios.
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Resolução CFN nº 666, de 30/09/20 DOU de 02/10/20 p. 122 - seção 1 n° 190 - Define e
disciplina a teleconsulta como forma de realização da Consulta de Nutrição por meio de
tecnologias da informação e da comunicação (TICs) durante a pandemia da Covid-19 e institui
o Cadastro Nacional de Nutricionistas para Teleconsulta (e-Nutricionista).
Decreto nº 10.500, de 30/09/20 DOU de 30/09/20 p. 1 - seção 1- Ed. Extra n° 188-A - Altera o
Decreto nº 10.249, de 19 de fevereiro de 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-SCTIIES nº 46, de 30/09/20 DOU de 01/10/20 p. 861 - seção 1 n° 189 - Torna
pública a decisão de ampliar o uso da vacina meningocócica ACWY (conjugada) para
adolescentes de 11 e 12 anos de idade no Calendário Nacional de Vacinação, no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS.
Consulta Pública MS-ANS nº 81, de 30/09/20 DOU de 01/10/20 p. 861 - seção 1 n° 189 -
Relativas à proposta de Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos
privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e naqueles
adaptados conforme previsto no artigo 35 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998; fixa as
diretrizes de atenção à saúde; e revoga a Resolução Normativa - RN nº 428, de 7 de novembro
de 2017, a Resolução Normativa - RN n.º 453, de 12 de março de 2020, a Resolução Normativa
- RN n.º 457, de 28 de maio de 2020 e a RN 460, de 13 de agosto 2020.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 426, de 30/09/20 DOU de 01/10/20 p. 864 - seção 1 n° 189 -
Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 364, de 1º de abril de 2020, que suspende
os efeitos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 302, de 13 de outubro de 2005, em
caráter temporário e excepcional, para os laboratórios oficiais que irão realizar as análises para
o diagnóstico da COVID-19.
Lei nº 14.064, de 29/09/20 DOU de 30/09/20 p. 4 - seção 1 n° 188 - Dispõe sobre a alteração
do prazo para Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas
cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato.
Portaria MS-GM nº 2.632, de 29/09/20 DOU de 30/09/20 p. 301 - seção 1 n° 188 - 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 de dezembro de 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 2.637, de 29/09/20 DOU de 30/09/20 p. 304 - seção 1 n° 188 - Altera a
Portaria nº 3.194/GM/MS, de 28 de novembro de 2017, que dispõe sobre o programa para o
Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde do Sistema Único de Saúde -
PRO EPS - SUS.
Portaria MS-SAES nº 526, de 24/06/20 DOU de 30/09/20 p. 305 - seção 1 - n° 188 -
Retificação - Inclui, altera e exclui procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS.
Portaria MS-SAPS nº 52, de 29/09/20 DOU de 30/09/20 p. 306 - seção 1 - n° 188 - 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 MC-GM nº 496, de 28/09/20 DOU de 28/09/20 p. 1 - seção 1 n° 186-A - Dispõe sobre
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o calendário de pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2
de abril de 2020 e do auxílio emergencial residual instituído pela Medida Provisória nº 1.000,
de 2 de setembro de 2020.
Portaria ME-SEF nº 21.370, de 26/09/20 DOU de 28/09/20 p. 2 - seção 1 n° 186-A - Abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações; da Justiça e Segurança Pública; de Minas e Energia; da
Saúde; e do Turismo, e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito
suplementar no valor de R$ 472.910.858,00, para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente.
Portaria MS-GM nº 2.609, de 25/09/20 DOU de 29/09/20 p. 101 - seção 1 n° 187 - 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 2.624, de 28/09/20 DOU de 29/09/20 p. 104 - seção 1 n° 187 - Institui
incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de
vigilância, alerta e resposta à emergência de Covid-19.
Portaria MS-GM nº 2.625, de 28/09/20 DOU de 29/09/20 p. 108 - seção 1 n° 187 - Institui
incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional temporário, aos estados,
municípios e Distrito Federal para o fortalecimento dos Serviços de Verificação de Óbito (SVO),
no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da
Covid-19.
Portaria MS-GM nº 2.549, de 24/09/20 DOU de 28/09/20 p. 537 - seção 1 n° 186 - 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 2.551, de 24/09/20 DOU de 28/09/20 p. 538 - seção 1 n° 186 - 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 2.553, de 24/09/20 DOU de 28/09/20 p. 539 - seção 1 n° 186 - 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 2.555, de 24/09/20 DOU de 28/09/20 p. 540 - seção 1 n° 186 - 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 2.556, de 24/09/20 DOU de 28/09/20 p. 540 - seção 1 n° 186 - 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 2.559, de 24/09/20 DOU de 28/09/20 p. 541 - seção 1 n° 186 - 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.
Medida Provisória nº 1.003, de 24/09/20 DOU de 24/09/20 p. 1 - seção 1 n° 184-A - Autoriza
o Poder Executivo federal a aderir ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19-
Covax Facility.
Medida Provisória nº 1.004, de 24/09/20 DOU de 24/09/20 p. 1 - seção 1 n° 184-A - Abre
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 2.513.700.000,00, para
o fim que especifica, e dá outras providências.
Portaria PR-CC nº 456, de 24/09/20 DOU de 24/09/20 p. 2 - seção 1 n° 184-A - Dispõe sobre a
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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 1.970, de 05/08/20 DOU de 25/09/20 p. 133 - seção 1 n° 185 - Retificação
- 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-SAES nº 896, de 16/09/20 DOU de 25/09/20 p. 133 - seção 1 n° 185 - Altera
atributos de medicamento pertencente ao Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais do SUS.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 425, de 24/09/20 DOU de 25/09/20 p. 184 - seção 1 n° 185 -
Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 357, de 24 de março de 2020, que estende,
temporariamente, as quantidades máximas de medicamentos sujeitos a controle especial
permitidas em Notificações de Receita e Receitas de Controle Especial e permite,
temporariamente, a entrega remota definida por programa público específico e a entrega em
domicílio de medicamentos sujeitos a controle especial, em virtude da Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2).
Lei nº 14.061, de 23/09/20 DOU de 24/09/20 p. 4 - seção 1 n° 184 - Prorroga até 30 de
setembro de 2020 a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e
qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde, de qualquer natureza, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecida na Lei nº 13.992, de 22/04/2020; e dá
outras providências.
Lei nº 14.062, de 23/09/20 DOU de 24/09/20 p. 4 - seção 1 n° 184 - Institui o Dia Nacional da
Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal (AME).
Lei nº 14.063, de 23/09/20 DOU de 24/09/20 p. 4 - seção 1 n° 184 - Dispõe sobre o uso de
assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em
questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos; e altera
a Lei nº 9.096, de 19/09/1995, a Lei nº 5.991, de 17/12/1973, e a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001.
Decreto nº 10.491, de 23/09/20 DOU de 24/09/20 p. 6 - seção 1 n° 184 - Altera o
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.
Portaria MS-GM nº 2.561, de 23/09/20 DOU de 24/09/20 p. 89 - seção 1 n° 184 - 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 2.520, de 21/09/20 DOU de 23/09/20 p. 77 - seção 1 n° 183 - 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
Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.527, de 22/09/20 DOU de 23/09/20 p. 78 - seção 1 n° 183 - 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 2.530, de 22/09/20 DOU de 23/09/20 p. 79 - seção 1 n° 183 - 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.
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Portaria MS-GM nº 2.534, de 22/09/20 DOU de 23/09/20 p. 80 - seção 1 n° 183 - 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-GM nº 2.516, de 21/09/20 DOU de 23/09/20 p. 81 - seção 1 n° 183 - Retificação -
Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de custeio para a aquisição de
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da
saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19.
Resolução MS-ANVISA RDC nº 424, de 18/09/20 DOU de 23/09/20 p. 82 - seção 1 n° 183 -
Dispõe sobre a atualização da lista de Denominações Comuns Brasileiras (DCB).
Portaria MS-GM nº 2.488, de 18/09/20 DOU de 22/09/20 p. 64 - seção 1 n° 182 - Altera a
Portaria nº 1.742/GM/MS, de 13 de julho de 2020, para dispor sobre o credenciamento
temporário de municípios a receberem 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.
Portaria MS-GM nº 2.516, de 21/09/20 DOU de 22/09/20 p. 99 - seção 1 n° 182 - Dispõe sobre
a transferência de recursos financeiros de custeio para a aquisição de medicamentos do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em
virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19.
Portaria MS-SAES nº 898 de 17/09/20 DOU de 22/09/20 p. 157 - seção 1 n° 182 - Defere a
Renovação do CEBAS da Sociedade Beneficente São Camilo, com sede em São Paulo (SP).
Portaria MS-SCTIIES nº 41, de 21/09/20 DOU de 22/09/20 p. 159 - seção 1 n° 181 - Torna
pública a decisão de incorporar as apresentações de 12,5 e 37,5 mcg de levotiroxina sódica
para o tratamento de pacientes com hipotireoidismo congênito, conforme protocolo do
Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Portaria MS-SCTIIES nº 42, de 21/09/20 DOU de 22/09/20 p. 159 - seção 1 n° 181 - Torna
pública a decisão de excluir o muromonabe para tratamento de pacientes em
imunossupressão em transplante renal, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Resolução COFEN nº 649 de 17/09/20 DOU de 22/09/20 p. 166 - seção 1 n° 182 - Normatizar
o fornecimento de dados dos profissionais de enfermagem pelo Cofen, em estrita observância
aos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e do livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural, e dá outras providências.
Portaria MS-GM nº 2.442, de 16/09//20 DOU de 21/09/20 p. 145 - seção 1 n° 181 - Divulga o
resultado da Fase de Avaliação do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde
(PQA-VS) de 2019 e os valores a serem transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios
que aderiram ao Programa.
Portaria MS-GM nº 2.502, de 18/09/20 DOU de 21/09/20 p. 202 - seção 1 n° 181 - Homologa a
adesão das Unidades de Saúde da Família (USF) ao Programa Saúde na Hora.
Portaria MS-GM nº 2.503, de 18/09/20 DOU de 21/09/20 p. 202 - seção 1 n° 181 - Homologa a
adesão das Equipes de Saúde da Família informatizadas ao Programa de Apoio à
Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS).
Portaria MS-SCTIE nº 38, de 18/09/20 DOU de 21/09/20 p. 235 - seção 1 n° 181 - Torna
pública a decisão de incorporar as apresentações de 12,5 e 37,5 mcg de levotiroxina sódica
para o tratamento de pacientes com hipotireoidismo congênito, conforme protocolo do
Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Portaria MS-SCTIE nº 39, de 18/09/20 DOU de 21/09/20 p. 235 - seção 1 n° 181 - Torna
pública a decisão de incorporar o ranibizumabe para tratamento de Edema Macular Diabético
(EMD), no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme protocolo do Ministério da
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Saúde e a assistência oftalmológica no SUS.
Portaria MS-SCTIE nº 40, de 18/09/20 DOU de 21/09/20 p. 235 - seção 1 n° 181 - Torna
pública a decisão de incorporar o risanquizumabe para tratamento de pacientes adultos com
psoríase em placas moderada a grave, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do
Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Resolução Regimental MS-ANS nº 15, de 16/09/20 DOU de 21/09/20 p. 236 - seção 1 n° 181 -
Altera a Resolução Regimental - RR nº 1, de 17 de março de 2017, que instituiu o Regimento
Interno da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Resolução Regimental MS-ANS nº 16, de 16/09/20 DOU de 21/09/20 p. 239 - seção 1 n° 181 -
Altera a Resolução Regimental - RR nº 1, de 17 de março de 2017, que institui o Regimento
Interno da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Lei nº 14.058 de 17/09/20 DOU de 18/09/20 p. 1 - seção 1 n° 180 - Estabelece a
operacionalização do pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda e do benefício emergencial mensal de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020.
Lei nº 13.982 de 02/04/20 DOU de 18/09/20 p. 1 - seção 1 n° 180 - Retificação - Altera a Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização
da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação
continuada (BPC), e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas
durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Lei nº 14.016 de 23/06/20 DOU de 18/09/20 p. 1 - seção 1 n° 180 - Retificação - Altera o
Decreto nº 10.277, de 16 de março de 2020, que institui o Comitê de Crise para Supervisão e
Monitoramento dos Impactos da Covid-19.
Lei nº 14.021 de 08/07/20 DOU de 18/09/20 p. 1 - seção 1 n° 180 - Retificação - 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 14.029 de 28/07/20 DOU de 18/09/20 p. 1 - seção 1 n° 180 - Retificação - 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.
Decreto nº 10.490 de 17/09/20 DOU de 18/09/20 p. 2 - seção 1 n° 180 - Institui a Rede
Brasileira de Bancos de Alimentos e o Comitê Gestor da Rede Brasileira de Bancos de
Alimentos.
Consulta Pública MS-GM nº 89, de 16/09/20 DOU de 18/09/20 p. 99 - seção 1 n° 180 - A
respeito do recurso administrativo, em trâmite, interposto pelo INSTITUTO PAULISTA DE
SAÚDE PARA ALTA COMPLEXIDADE - IPSPAC/SP.
Portaria MS-GM nº 2.459, de 16/09/20 DOU de 18/09/20 p. 99 - seção 1 n° 180 - 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-GM nº 2.479, de 17/09/20 DOU de 18/09/20 p. 100 - seção 1 n° 180 - 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
Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.480, de 17/09/20 DOU de 18/09/20 p. 101 - seção 1 n° 180 - Habilita
leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-
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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.
Resolução MS-ANVISA RDC nº 423, de 16/09/20 DOU de 18/09/20 p. 110 - seção 1 n° 180 -
Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 27, de 21 de junho de 2011, a Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 26 de agosto de 2015, e, Resolução de Diretoria Colegiada -
RDC nº 40, de 26 de agosto de 2015, para dispor sobre a extinção do regime de cadastro e
migração dos dispositivos médicos de classe de risco II para o regime de notificação.
Instrução Normativa MS-ANVISA nº 74, de 16/09/20 DOU de 18/09/20 p. 111 - seção 1 n° 180
- Estabelece os assuntos para alterações de informações apresentadas no processo de
regularização de dispositivos médicos na ANVISA, nos termos da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 340, de 6 de março de 2020.
Portaria MS-ANVISA nº 598, de 17/09/20 DOU de 18/09/20 p. 112 - seção 1 n° 180 - Institui
Grupo de Trabalho para revisão da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 73, de 7 de abril
de 2016, e da parte da qualidade da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 200, de 26 de
dezembro de 2017.
Decreto nº 10.488, de 16/09/20 DOU de 16/09/20 p. 1 - seção 1 Ed. Extra n° 178-A -
Regulamenta a Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020, que institui o auxílio
emergencial residual para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de 2019, altera o
Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, e dá outras providências.
Portaria MS-GM nº 2.222, de 25/08/20 DOU de 17/09/20 p. 71 - seção 1 n° 179 -
Republicação - Institui, em caráter excepcional e temporário, Ações Estratégicas de Apoio à
Gestação, Pré-Natal e Puerpério e o correspondente 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 2.405, de 16/09/20 DOU de 17/09/20 p. 71 - seção 1 n° 179 - Institui
incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional e temporário, aos municípios e
Distrito Federal para o fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no
cuidado às populações específicas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.
Portaria MS-GM nº 2.451, de 16/09/20 DOU de 17/09/20 p. 129 - seção 1 n° 179 - Habilita os
Municípios, em anexo, a receberem, em parcela única, o incentivo de implantação de Serviço
Residencial Terapêutico - SRT.
Portaria MS-GM nº 2.452, de 16/09/20 DOU de 17/09/20 p. 130 - seção 1 n° 179 - Habilita
Municípios, a receberem, em parcela única, o incentivo de implantação de Centro de Atenção
de Psicossocial (CAPS).
Portaria MS-GM nº 2.465, de 16/09/20 DOU de 17/09/20 p. 131 - seção 1 n° 179 - 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-SAES nº 864, de 10/09/20 DOU de 17/09/20 p. 132 - seção 1 n° 179 - Altera
atributos de procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais do SUS.
Portaria MS-SAES nº 868, de 11/09/20 DOU de 17/09/20 p. 132 - seção 1 n° 179 - Indefere a
Concessão do CEBAS do Instituto de Tecnologia, Ensino, Saúde, Ambiental e Social - ITESAS,
com sede em São Paulo (SP).
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Decreto nº 10.412, de 30/06/20 DOU de 16/09/20 p. 1 - seção 1 n° 178 - Retificação - Altera o
Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, para prorrogar o período de pagamento do auxílio
emergencial de que trata a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.
Decreto nº 10.485, de 11/09/20 DOU de 16/09/20 p. 1 - seção 1 n° 178 - Retificação - Altera o
Decreto nº 10.463, de 14 de agosto de 2020, que 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 transforma funções de confiança.
Portaria Conjunta MC-GM nº 7, de 14/09/20 DOU de 16/09/20 p. 239 - seção 1 n° 178 -
Regulamenta regras e procedimentos de requerimento, concessão, manutenção e revisão do
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).
Portaria MC-GM nº 483, de 15/09/20 DOU de 16/09/20 p. 239 - seção 1 n° 178 - Altera a
Portaria nº 443, de 17 de julho de 2020, que prorroga a suspensão de procedimentos
operacionais e de gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal, em decorrência da Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional, assim como determina a retomada das atividades que indica.
Portaria MS-GM nº 2.357, de 02/09/20 DOU de 15/09/20 p. 93 - seção 1 n° 177 -
Republicação - 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 e Municípios.
Portaria MS-GM nº 2.433, de 14/09/20 DOU de 15/09/20 p. 96 - seção 1 n° 177 - Prorroga as
habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrico 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 2.436, de 14/09/20 DOU de 15/09/20 p. 97 - seção 1 n° 177 - 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 2.278, de 27/08/20 DOU de 15/09/20 p. 98 - seção 1 n° 177 - Retificação -
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 2.419, de 11/09/20 DOU de 14/09/20 p. 83 - seção 1 n° 176 - 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
Municípios.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 48, de 11/09/20 DOU de 14/09/20 p. 85 - seção 1 n° 176 -
Relativa à proposta de incorporação do cloridrato de prasugrel para redução de eventos
aterotrombóticos em pacientes diabéticos com síndrome coronariana aguda que realizaram
angioplastia coronariana primária, apresentada pela Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica Ltda.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 49, de 11/09/20 DOU de 14/09/20 p. 85 - seção 1 n° 176 -
Relativa à proposta de incorporação do tetraidrocanabinol 27 mg/ml + canabidiol 25 mg/ml
para o tratamento sintomático da espasticidade moderada a grave relacionada à esclerose
múltipla, apresentada pela Beaufour IPSEN Farmacêutica Ltda.
Consulta Pública MS-SCTIIES nº 50, de 11/09/20 DOU de 14/09/20 p. 85 - seção 1 n° 176 -
Relativa à proposta de incorporação do implante biodegradável de dexametasona no



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde

Gabinete do Secretário
Rua General Jardim, 36 – 2º andar – Vila Buarque

tratamento do edema macular diabético em pacientes não responsivos à terapia prévia com
anti-VEGF, apresentada pela Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.
Lei nº 14.055, de 10/09/20 DOU de 11/09/20 p.3 - seção 1 n° 175 - Abre crédito
extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 5.566.379.351,00 (cinco
bilhões, quinhentos e sessenta e seis milhões, trezentos e setenta e nove mil trezentos e
cinquenta e um reais), para os fins que especifica; e dá outras providências.
Portaria MS-SAES nº 844, de 04/09/20 DOU de 15/09/20 p. 99 - seção 1 n° 177 - Altera
atributos de procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais do SUS.
Portaria MS-SAES nº 850, de 04/09/20 DOU de 15/09/20 p. 100 - seção 1 n° 177 - Defere a
Renovação do CEBAS da Associação de Assistência à Criança Deficiente, com sede em São
Paulo (SP).
Lei nº 14.056, de 10/09/20 DOU de 11/09/20 p.5 - seção 1 n° 175 - Abre crédito
extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões
de reais), para os fins que especifica; e dá outras providências.
Portaria MS-GM nº 2.406, 2.409 e 2.411, de 10/09/20 DOU de 11/09/20 p. 124 - seção 1 n°
175 - 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.
Decreto nº 10.482, de 09/09/20 DOU de 10/09/20 p. 2 - seção 1 n° 174 - Institui a Comissão
Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Resolução PR-CC nº 8, de 09/09/20 DOU de 10/09/20 p. 3 - seção 1 n° 174 - Institui Grupo de
Trabalho para a coordenação de esforços da União na aquisição e na distribuição de vacinas
contra a Covid-19, no âmbito do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos
Impactos da Covid-19.
Portaria MS-GM nº 2.391, 2.395, de 08/09/20 DOU de 10/09/20 p. 102 - seção 1 n° 174 -
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 2.392, de 08/09/20 DOU de 10/09/20 p. 103 - seção 1 n° 174 - 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 MEC-CAPES nº 131, de 03/09/20 DOU de 04/09/20 p. 41 - seção 1 n° 171 - Institui o
Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) - Parcerias Estratégicas nos Estados,
a ser implementado pela CAPES em parceria com as Fundações Estaduais de Amparo à
Pesquisa (FAP).
Lei nº 14.010, de 10/06/20 DOU de 08/09/20 p. 1 - seção 1 n° 172-A - Ed- Extra - Dispõe sobre
o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no
período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Lei nº 14.019, de 02/07/20 DOU de 08/09/20 p. 1 - seção 1 n° 172-A - Ed- Extra - 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.
Portaria MS-GM nº 2.384, de 08/09/20 DOU de 09/09/20 p. 65 - seção 1 n° 173 - Repristina os
arts. 423 e 424 da Seção IV do Capítulo III do Título III e o Anexo LXXX da Portaria de
Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
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Portaria MS-GM nº 2.371, de 04/09/20 DOU de 08/09/20 p.74 - seção 1 - n°172 - 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-GM nº 2.373, de 04/09/20 DOU de 08/09/20 p.76 - seção 1 - n°172 - 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 Conjunta MS-SAES-SCTIIES nº 14, de 31/08/20 DOU de 08/09/20 p.77 - seção 1 -
n°172 - Aprova os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas da Artrite Reumatoide e da
Artrite Idiopática Juvenil.
Portaria MS-GM nº 2.357, de 02/09/20 DOU de 04/09/20 p.60 - seção 1 - n°171 - 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 2.358, de 02/09/20 DOU de 04/09/20 p.61 - seção 1 - n°171 - Institui
incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de
rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19.
Portaria MS-SVS nº 27, de 03/09/20 DOU de 04/09/20 p.120 - seção 1 - n°171 - Torna sem
efeito a Portaria nº 26/GAB/SVS/MS, de 01 de setembro de 2020, que institui Câmara Técnica
Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis.
Portaria MS-SVS nº 28, de 03/09/20 DOU de 04/09/20 p.120 - seção 1 - n°171 - Institui a
Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis.
Portaria MS-GM nº 2.345, de 02/09/20 DOU de 02/09/20 p.1 - seção 1 - Edição Extra - n°169-
A - Torna sem efeito a Portaria nº 2.309/GM/MS, de 28 de agosto de 2020, que 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).
Medida Provisória nº 1.000, de 02/09/20 DOU de 03/09/20 p.71 - seção 1 - n°170 - Institui o
auxílio emergencial residual para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 419, de 01/09/20 DOU de 03/09/20 p.74 - seção 1 - n°170 -
Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 346, de 12 de março de 2020, que define os
critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a certificação de boas práticas
de fabricação para fins de registro e alterações pós-registro de insumo farmacêutico ativo,
medicamento e produtos para saúde em virtude da emergência de saúde pública internacional
do Coronavírus.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 421, de 01/09/20 DOU de 03/09/20 p.74 - seção 1 - n°170 -
Dispõe sobre a inclusão de declaração sobre nova fórmula na rotulagem de produtos sujeitos à
vigilância sanitária quando da alteração de sua composição.
Instrução Normativa MS-ANVISA nº 67, de 01/09/20 DOU de 03/09/20 p.74 - seção 1 - n°170
- Dispõe sobre a inclusão de declaração sobre nova fórmula na rotulagem de alimentos quando
da alteração de sua composição.
Instrução Normativa MS-ANVISA nº 68, de 01/09/20 DOU de 03/09/20 p.74 - seção 1 - n°170
- Dispõe sobre a inclusão de declaração sobre nova fórmula na rotulagem de dispositivos
médicos quando da alteração de sua composição.
Instrução Normativa MS-ANVISA nº 69, de 01/09/20 DOU de 03/09/20 p.75 - seção 1 - n°170
- Dispõe sobre a inclusão de declaração sobre nova fórmula na rotulagem de produtos de



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde

Gabinete do Secretário
Rua General Jardim, 36 – 2º andar – Vila Buarque

higiene pessoal, incluindo descartáveis, cosméticos e perfumes quando da alteração de sua
composição.
Instrução Normativa MS-ANVISA nº 70, de 01/09/20 DOU de 03/09/20 p.75 - seção 1 - n°170
- Dispõe sobre a inclusão de declaração sobre nova fórmula na rotulagem de saneantes
quando da alteração de sua composição.
Instrução Normativa MS-ANVISA nº 71, de 01/09/20 DOU de 03/09/20 p.75 - seção 1 - n°170
- Dispõe sobre a inclusão de declaração sobre nova fórmula na rotulagem de medicamentos
notificados de baixo risco, produtos tradicionais fitoterápicos e produtos de cannabis quando
da alteração de sua composição.
Instrução Normativa MS-ANVISA nº 72, de 01/09/20 DOU de 03/09/20 p.75 - seção 1 - n°170
- Dispõe sobre a inclusão da informação sobre alteração de ingredientes na embalagem de
produtos fumígenos derivados do tabaco.
Instrução Normativa MS-ANVISA nº 73, de 01/09/20 DOU de 03/09/20 p.76 - seção 1 - n°170
- Dispõe sobre a inclusão de declaração de nova fórmula na rotulagem de agrotóxico e afins
quando da alteração de sua composição.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 404, de 21/07/20 DOU de 01/09/20 p.1 - seção 1 - Edição Extra
- n°168-B - Republicação Dispõe sobre a atualização do Anexo I (Listas de Substâncias
Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS
nº 344, de 12 de maio de 1998, e dá outras providências.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 418, de 01/09/20 DOU de 01/09/20 p.8 - seção 1 - Edição Extra
- n°168-B - Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 153, de 26 de abril de 2017, que
dispõe sobre a classificação do grau de risco para as atividades econômicas sujeitas à vigilância
sanitária, para fins de licenciamento, e dá outras providências.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 420, de 01/09/20 DOU de 01/09/20 p.8 - seção 1 - Edição Extra
- n°168-B - Dispõe sobre a atualização do Anexo I da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº
405, de 22 de julho de 2020, que estabelece as medidas de controle para os medicamentos
que contenham substâncias isoladas ou em associação, em virtude da Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2).
Portaria MS-GM nº 2.218, de 24/08/20 DOU de 02/09/20 p.44 - seção 1 - n°169 - Retificação -
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-SAES nº 806, de 26/08/20 DOU de 02/09/20 p.44 - seção 1 - n°169 - Defere, em
grau de Reconsideração, a Renovação do CEBAS do Instituto de Responsabilidade Social Sírio
Libanês, com sede em São Paulo (SP).
Portaria MS-SAES nº 818, de 28/08/20 DOU de 02/09/20 p.45 - seção 1 - n°169 - Concede
autorização a estabelecimento e equipes de saúde para retirada e transplante de órgãos,
tecidos e células tronco-hematopoéticas.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 416, de 27/08/20 DOU de 02/09/20 p.47 - seção 1 - n°169 -
Republicação - 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.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 911, de 27/08/20 DOU de 02/09/20 p.50 - seção 1 - n°169 -
Fica estabelecido o prazo para envio de comentários e sugestões ao texto de proposta de
Consulta Pública de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC que altera os dispositivos
relacionados a serviços de saúde da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 17 de
agosto de 2009.
Consulta Pública MS-ANVISA nº 912, de 27/08/20 DOU de 02/09/20 p.50 - seção 1 - n°169 -
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Fica estabelecido o prazo para envio de comentários e sugestões ao texto da proposta de
Consulta Pública de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC que dispõe sobre os requisitos
técnicos para a execução das atividades relacionadas aos Testes de Análises Clínicas (TAC) na
prestação de Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutico (SADT).

2 - Legislação Estadual

Mapeamento de normas relativas ao coronavírus SARS-CoV-2 a serem

publicadas pelo Governo do Estado de São Paulo entre 01/09 a 31/10/2020. As

legislações publicadas pela administração estadual estão no seguinte link:

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

Edital CCTIES-IS, de 2020 DOE de 05/11/20 p. 93 - seção 1 - n° 218 - Retificação - Processo

Seletivo para Preenchimento de Vagas dos Cursos de Especialização na Área da Saúde– 2021.

Comunicado IP, de 2020 DOE de 05/11/20 p. 93 - seção 1 - n° 218 - Torna pública a abertura

de inscrições para o Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas do Curso de

Especialização em Vigilância Laboratorial da Raiva, reconhecido como Especialização pelo

Parecer 382/17 do Conselho Estadual de Educação da Secretaria de Educação do Estado de São

Paulo - CEE/SEE/SP, a serem oferecidas em 2021/2022 para profissionais com até 5 anos de

formação e estudantes que concluírem a graduação até janeiro de 2021, com bolsas de estudo

fornecidas pela SES-SP.

Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2020 DOE de 03/11/20 p. 11- seção Leg. n° 204 -

Assegura a realização do teste de triagem neonatal na modalidade ampliada a todas as

crianças nascidas nos hospitais da rede pública do Estado de São Paulo.

Projeto de Lei nº 665, de 2020 DOE de 03/11/20 p. 11- seção Leg. n° 204 - Dispõe sobre o

prazo de validade do Laudo Médico Pericial que atesta o Transtorno do Espectro Autista - TEA.

Projeto de Lei nº 667, de 2020 DOE de 03/11/20 p. 11- seção Leg. n° 204 - Dá nova redação ao

artigo 30 da Lei nº 17.268, de 13 de julho de 2020, para estabelecer proteção ao consumidor e

o incremento do comércio, por força da pandemia do COVID-19.

Lei nº 17.299, de 29/10/20 DOE de 29/10/20 p.1- seção 1 - Suplementos n° 214 - Isenta do

ICMS as operações com os medicamentos que relaciona, destinados ao tratamento da Atrofia

Muscular Espinal – AME.

Comunicado IS, de 2020 DOE de 30/10/20 p.127 seção 1 - n° 215 - Processo Seletivo para

Preenchimento de Vagas dos Cursos de Especialização na Área da Saúde– 2021 Edital de

Abertura de Inscrições – 2021.

Projeto de Lei nº 664, de 2020 DOE de 30/10/20 p. 9 - seção Leg. n° 202 - Assegura a
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realização do teste de triagem neonatal na modalidade ampliada a todas as crianças nascidas

nos hospitais da rede pública do Estado de São Paulo.

Comunicado CRT-AIDS, de 2020 DOE de 29/10/20 p.23 - seção 1 n°211 - Seleção Publica de

Projetos 01/2020 - Ações Comunitárias voltados para prevenção às Infecções Sexualmente

Transmissíveis (IST), HIV e Aids.

Projeto de Lei nº 663, de 2020 DOE de 29/10/20 p.8 - seção Leg. n°201 - Dispõe sobre a

realização de testes em massa para COVID-19 no âmbito do município.

Portaria SFP-CAF nº 17, de 27/10/20 DOE de 28/10/20 p.22 - seção 1 n°210 - Dispõe sobre os

vencimentos, salários e proventos dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo,

referentes ao mês de OUTUBRO/2020.

Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 28/10/20 p.27 - seção 1 n°210 - Aprova a Moção de

Repúdio À Decisão do Governo Municipal de São Paulo pela Ação de Reestruturação da

Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Município.

Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 28/10/20 p.27 - seção 1 n°210 - Retificação - Dispõe

sobre a 302ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo.

Portaria CCD nº 24, de 27/10/20 DOE de 28/10/20 p.27 - seção 1 n°210 - Inclui no Comitê de

Transição da Superintendência de Controle de Endemias - Sucen, para a Coordenadoria de

Controle de Doenças – CCD

Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 27/10/20 p.25 - seção 1 n°209 - Dispõe sobre a 302ª

Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo.

Deliberação CIB nº 94, de 26/10/20 DOE de 27/10/20 p.25 - seção 1 n°209 - Aprova e atualiza

a relação dos municípios que optaram por aderir ou não ao Programa Dose Certa.

Deliberação CIB nº 95, de 26/10/20 DOE de 27/10/20 p.26 - seção 1 n°209 - Aprova e atualiza

a relação dos serviços escalonados para Habilitação e Investimento da Rede de Cuidados a

Pessoa com Deficiência - RCPD do SUS/SP.

Deliberação CIB nº 96, de 26/10/20 DOE de 27/10/20 p.27 - seção 1 n°209 - Aprova os

Projetos de Transporte Sanitário Eletivo dos municípios relacionados.

Deliberação CIB nº 97, de 26/10/20 DOE de 27/10/20 p.27 - seção 1 n°209 - Aprova os

remanejamentos de recursos do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (Teto MAC),

entre gestores.

Resolução SDE nº 33, de 22/10/20 DOE de 27/10/20 p.33 - seção 1 n°209 - Institui Comissão

de Monitoramento e Avaliação para acompanhamento de parceria entre a Secretaria de

Desenvolvimento Econômico e a Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação.

Resolução SDE nº 33, de 22/10/20 DOE de 27/10/20 p.33 - seção 1 n°209 - Institui Comissão

de Monitoramento e Avaliação para acompanhamento de parceria entre a Secretaria de

Desenvolvimento Econômico e a Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação.

Projeto de Lei nº 655, de 2020 DOE de 27/10/20 p.8 - seção Leg. n°199 - Veda que o Poder

Executivo Estadual imponha ao cidadão paulista vacinação compulsória para enfrentamento

de emergência de saúde pública de caráter internacional.

Projeto de Lei nº 655, de 2020 DOE de 27/10/20 p.8 - seção Leg. n°199 - Veda que o Poder

Executivo Estadual imponha ao cidadão paulista vacinação compulsória para enfrentamento

de emergência de saúde pública de caráter internacional.
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Resolução SS nº 140, de 23/10/20 DOE de 24/10/20 p.19 - seção 1 n°208 - Altera

parcialmente 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.

Decreto nº 65.257, de 19/10/20 DOE de 24/10/20 p.3 - seção 1 n°208 - Retificação - Dispõe

sobre o expediente nas repartições públicas estaduais no dia 28 de outubro de 2020, e dá

providências correlatas.

Deliberação CIB nº 88, de 23/10/20 DOE de 24/10/20 p.19 - seção 1 n°208 - Aprova e atualiza

a relação dos municípios que optaram por aderir ou não ao Programa Dose Certa.

Deliberação CIB nº 90, de 23/10/20 DOE de 24/10/20 p.22 - seção 1 n°208 - Aprova a

transferência dos recursos para o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, no âmbito

do Estado de São Paulo, vinculado à aquisição de medicamentos de saúde mental.

Deliberação CIB nº 91, de 23/10/20 DOE de 24/10/20 p.22 - seção 1 n°208 - Aprova os termos

da atualização da deliberação CIB 108, de 5/12/2018 que trata das diretrizes para a

dispensação de insulina análoga de ação rápida no CEAF, no Estado de São Paulo.

Deliberação CIB nº 92, de 23/10/20 DOE de 24/10/20 p.22 - seção 1 n°208 - Aprova as

diretrizes para inicio do cronograma de migração dos medicamentos, para tratamento de

Hepatites Virais do CEAF para o CESAF, no Estado de São Paulo.

Deliberação CIB nº 93, de 23/10/20 DOE de 24/10/20 p.22 - seção 1 n°208 - Aprova a Nota

Técnica CIB - Orientações para a retomada dos atendimentos eletivos em Saúde Bucal.

Deliberação CIB nº 85, de 30/09/20 DOE de 24/10/20 p.23 - seção 1 n°208 - Retificação -

Aprova a atualização do mapa do conjunto de hospitais e respectivos leitos, para o

enfrentamento da COVID-19, no Estado de São Paulo, com a inclusão da 10ª remessa de leitos

de UTI AD COVID, UTI PED COVID, e Suporte Ventilatório Pulmonar COVID-19 para habilitação.

Resolução SDE nº 34, de 23/10/20 DOE de 24/10/20 p.42 - seção 1 n°208 - Altera a Resolução

SD 7, de 13-7-2007, que instituiu a Rede Paulista de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais.

Projeto de Lei nº 654, de 2020 DOE de 24/10/20 p.4 - seção Leg. n°198 - Acrescenta

parágrafos e incisos ao artigo 198 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos

Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo).

Lei nº 17.295, de 22/10/20 DOE de 23/10/20 p.1 - seção 1 n°207 - Dispõe sobre o controle

populacional e o manejo de espécies da fauna exótica ao território nacional declaradas

invasoras e/ou nocivas ao meio ambiente, à saúde pública e à agricultura no Estado de São

Paulo, e dá outras providências.

Lei nº 17.296, de 22/10/20 DOE de 23/10/20 p.1 - seção 1 n°207 - Dispõe sobre o incentivo de

doação dos cupons ou notas fiscais referentes aos créditos do Programa Nota Fiscal Paulista

em estabelecimentos farmacêuticos e congêneres para as Santas Casas ou hospitais

filantrópicos na forma que especifica, e dá outras providências.

Deliberação CIB nº 87, de 22/10/20 DOE de 23/10/20 p.23 - seção 1 n°207 - Aprova a

composição dos membros titulares e suplentes da Câmara Técnica - CT e Comissão

Intergestores Bipartite - CIB, do Estado de São Paulo.

Projeto de Lei nº 652, de 2020 DOE de 23/10/20 p.4 - seção Leg. n°197 - Suspende, até

31/12/2021, os prazos de validade dos concursos públicos já homologados.



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde

Gabinete do Secretário
Rua General Jardim, 36 – 2º andar – Vila Buarque

Regimento Interno SG, de 2020 DOE de 21/10/20 p.1 - seção 1 n°206 - Regimento Interno do

Comitê Gestor de Governança de Dados e Informações do Estado de São Paulo.

Portaria DGAC nº 54, de 21/10/20 DOE de 22/10/20 p.29 - seção 1 n°207 - Comissão de

Revisão de Prontuários e designa membros.

Projeto de Lei nº 650, de 2020 DOE de 22/10/20 p.8 - seção Leg. n°196 - Dispõe sobre a

Consolidação, nas proposições que envolvem as leis orçamentárias e seus relatórios de

execução, dos valores destinados às ações e aos programas relativos à Primeira Infância.

Projeto de Lei nº 635, de 2020 DOE de 15/10/20 p.9 - seção Leg. n°191 - Poderá o Poder

Público instalar brinquedos adaptados para crianças com deficiência, em locais públicos de

lazer, no Estado de São Paulo.

Projeto de Lei nº 638, de 2020 DOE de 15/10/20 p.9 - seção Leg. n°191 - Poderá o Poder

Público assegurar ao aluno com deficiência matrícula em escola pública, no Estado de São

Paulo.

Decreto, de 20/10/20 DOE de 21/10/20 p.1 - seção 1 n°206 - Nomeia os indicados para

integrarem, como membros, o Plenário do Conselho Estadual do Meio Ambiente - Consema.

Resolução USP nº 8.032, de 20/10/20 DOE de 21/10/20 p.39 - seção 1 n°206 - Baixa o

Regimento do Núcleo de Apoio à Pesquisa Centro Ibero-americano (NAP-CIBA).

Comunicado IDPC, de 2020 DOE de 21/10/20 p.68 - seção 1 n°206 - Torna pública a abertura

de inscrições para o Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas do Curso de

Especialização em “Nutrição em Saúde Cardiovascular, Educação Física em Saúde

Cardiovascular e Técnicas Laboratoriais Avançadas em Doença de Chagas Aplicadas a Saúde

Cardiovascular”.

Projeto de Lei nº 647, de 2020 DOE de 21/10/20 p.9 - seção Leg. n°195 - Dispõe sobre a

capacitação escolar de crianças e adolescentes para identificação e prevenção de situações de

violência intrafamiliar e abuso sexual e dá outras providências.

Decreto nº 65.257, de 19/10/20 DOE de 20/10/20 p.1 - seção 1 n°205 - Dispõe sobre o

expediente nas repartições públicas estaduais no dia 28 de outubro de 2020, e dá providências

correlatas.

Resolução SFP nº 83, de 19/10/20 DOE de 20/10/20 p.12 - seção 1 n°205 - 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 86, de 19/10/20 DOE de 20/10/20 p.35 - seção 1 n°205 - Aprova ad

referendum as diretrizes para compra centralizada pela SES/SP para os municípios, utilizando-

se da ARP nacional.

Portaria IDPC nº 12, de 19/10/20 DOE de 20/10/20 p.36 - seção 1 n°205 - Torna público o

resultado da eleição realizada em 16-10-2020 para a formação do Comitê de Ética em Pesquisa

- Triênio 2020/2023.

Decreto, de 16/10/20 DOE de 17/10/20 p.1 - seção 1 n°205 - Designa membros para a

Fundação para o Remédio Popular - "Chopin Tavares de Lima" - FURP.
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Decreto, de 16/10/20 DOE de 17/10/20 p.1 - seção 1 n°205 - Designa membros para a

Fundação Oncocentro de São Paulo.

Lei nº 17.293, de 15/10/20 DOE de 16/10/20 p.1 - seção 1 n°205 - Estabelece medidas

voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e dá providências correlatas.

Projeto de Lei nº 529, de 2020 DOE de 16/10/20 p.7 - seção 1 n°205 - Veto Parcial ao Projeto

de Lei nº 529, de 2020, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das

contas públicas e dá providências correlatas.

Projeto de Lei nº 640, de 2020 DOE de 16/10/20 p.3 - seção Leg. n°192 - Estabelece a

obrigatoriedade dos Hospitais e Maternidades Públicas e Privadas prestarem, aos Pais e

Responsáveis, Treinamento e Capacitação sobre Primeiros Socorros em Casos de

Engasgamento, Aspiração de Corpo Estranho, Asfixia e Prevenção de Morte Súbita de Recém-

Nascidos.

Projeto de Lei nº 641, de 2020 DOE de 16/10/20 p.3 - seção Leg. n°192 - Dispõe sobre a

prioridade das mulheres responsáveis pela unidade familiar, vítimas de violência doméstica e

de baixa renda, nos programas de habitação de interesse social promovidos pelo Governo do

Estado de São Paulo, e dá outras providências.

Resolução SS nº 133, de 13/10/20 DOE de 14/10/20 p.28 - seção 1 n°203 - Constitui os

Comitês Estadual e Regionais de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal e dá providências

correlatas.

Comunicado SES-SP, de 2020 DOE de 14/10/20 p.29 - seção 1 n°203 - Comunicando Reunião

Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo.

Decreto nº 65.237, de 09/10/20 DOE de 10/10/20 p.1 - seção 1 n°202 - Estende a medida de

quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020.

Resolução SS nº 131, de 09/10/20 DOE de 10/10/20 p.28 - seção 1 n°202 - Institui Grupo

Técnico Estratégico, para propor o Plano de Ajuste Gradual da Assistência Integral a Saúde com

a readequação de leitos da assistência a Covid-19 e retomada das atividades assistenciais

eletivas, no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.

Resolução SS nº 132, de 09/10/20 DOE de 10/10/20 p.28 - seção 1 n°202 - 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.

Decreto nº 65.234, de 08/10/20 DOE de 09/10/20 p.1- seção 1 - n° 201 - Altera os Anexos II e

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 de março de 2020, e institui o Plano São Paulo.

Resolução SS nº 130, de 07/10/20 DOE de 08/10/20 p. 24- seção 1 - n° 200 - Dispõe sobre a

realização de Convocação Pública a que alude o § 3º, do Artigo 6º, da Lei Complementar 846,

de 04-06-1998e dá providencias correlatas.

Resolução USP nº 8.029, de 07/10/20 DOE de 08/10/20 p. 40- seção 1 - n° 200 - Estabelece

Normas para Criação, Funcionamento, Prorrogação e Desativação de Núcleos de Apoio à

Pesquisa (NAPs).

Projeto de Lei nº 632, de 2020 DOE de 08/10/20 p. 9 - seção Leg. n° 187 - Institui o Projeto

nasce uma criança, planta-se uma árvore, que dispõe sobre medidas para a promoção,
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preservação do meio ambiente e educação ambiental por meio do plantio de uma muda de

árvore, preferencialmente nativas da região, a cada registro de nascimento de uma criança nos

Municípios do Estado de São Paulo.

Resolução SEDUC nº 71, de 06/10/20 DOE de 07/10/20 p. 1 - seção 1 - Ed-Suplementar - n°

196 - Acrescenta dispositivo na Resolução SEDUC 61, de 31/08/2020, que edita normas

complementares sobre a retomada das aulas e atividades presenciais nas instituições de

educação básica, no contexto da pandemia de COVID-19 e nos termos do Artigo 6º, do Decreto

65.061, de 13/07/20.

Lei nº 17.290, de 06/10/20 DOE de 07/10/20 p. 1 - seção 1 - n° 199 - Cria o Programa Estadual

de Combate à Fome nos períodos de férias escolares de crianças, de adolescentes e de jovens

matriculados nas escolas da rede pública estadual de ensino, e dá outras providências.

Lei nº 17.291, de 06/10/20 DOE de 07/10/20 p. 1 - seção 1 - n° 199 - Institui a Semana de

Conscientização da Síndrome Pós-Pólio.

Projeto de Lei nº 631, de 2020 DOE de 07/10/20 p. 10- seção Leg. n° 186 - Dispõe sobre o

Programa de Proteção à Policial Civil gestante e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 627, de 2020 DOE de 07/10/20 p. 10- seção Leg. n° 186 - Retificação - Orça a

Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2021.

Portaria IAL nº 17, de 05/10/20 DOE de 06/10/20 p. 40 - seção 1 n° 197 - Atualiza a

composição do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Adolfo Lutz – CEPIAL.

Comunicado IAL, de 2020 DOE de 05/10/20 p. 40 - seção 1 n° 197 - Dispõe sobre Comitê De

Ética em Pesquisa do Instituto Adolfo Lutz – Cepial Regimento Interno.

Comunicado IAL, de 2020 DOE de 06/10/20 p. 41 - seção 1 n° 197 - Torna sem efeito a

publicação no D.O. E. de 03-10-2020, Seção I, pág. 32, SES/CCD/IAL.

Projeto de Lei nº 627, de 2020 DOE de 06/10/20 p. 1 - seção Leg. n° 185 - Proposta

Orçamentária para o Exercício de 2021.

Portaria IAL nº 16, de 02/09/20 DOE de 03/10/20 p. 32 - seção 1 n° 196 - Atualiza a

composição do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Adolfo Lutz – CEPIAL.

Comunicado IAL, de 2020 DOE de 03/10/20 p. 33 - seção 1 n° 196 - Dispõe sobre Comitê De

Ética em Pesquisa do Instituto Adolfo Lutz – Cepial Regimento Interno.

Extrato SS, de 2020 DOE de 02/10/20 p. 44 - seção 1 n° 195 - Desenvolvimento de Cooperação

Técnica para Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Estado de São Paulo.

Projeto de Lei nº 627, de 2020 DOE de 02/10/20 p. 6 - seção Leg. n° 183 - Orça a Receita e fixa

a Despesa do Estado para o exercício de 2021.

Resolução SS nº 129, de 30/09/20 DOE de 01/10/20 p. 35 - seção 1 n° 194 - Estabelece a

transferência, mediante adesão, de recursos do Fundo estadual de Saúde para os Fundos

Municipais de Saúde, de financiamento dos medicamentos que não foram entregues, por meio

do “Programa Dose Certa” no 2º e 3º trimestre 2020 e dá outras providências.

Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 01/10/20 p. 38 - seção 1 n° 194 - Dispõe sobre a 301ª

Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo.

Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 01/10/20 p. 38 - seção 1 n° 194 - Apresenta o parecer

conclusivo referente ao Plano Estadual de Saúde do Estado de São Paulo (PES) para o

quadriênio 2020- 2023.
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Deliberação CIB nº 85, de 30/09/20 DOE de 01/10/20 p. 39 - seção 1 n° 194 - Aprova a

atualização do mapa do conjunto de hospitais e respectivos leitos, para o enfrentamento da

COVID-19, no Estado de São Paulo, com a inclusão da 10ª remessa de leitos de UTI AD COVID,

UTI PED COVID, e Suporte Ventilatório Pulmonar COVID-19 para habilitação.

Projeto de Lei nº 622, de 2020 DOE de 01/10/20 p. 10 - seção Leg. n° 182 - Dispõe sobre a

especificação de sacos fúnebres, visando sua adequação para oferecer maior segurança e

efetividade na identificação de corpos.

Projeto de Lei nº 623, de 2020 DOE de 01/10/20 p. 10 - seção Leg. n° 182 - Ficam obrigados as

escolas e instalações da rede pública de ensino a promover encontros mensais, compostos por

sujeitos vinculados ao âmbito escolar, com a finalidade de informar, acolher e apoiar alunos

com necessidades especiais e seus familiares, proporcionando o aperfeiçoamento dos

Atendimentos Educacionais Especializados e suporte para efetiva realização da Inclusão

Escolar.

Projeto de Lei nº 624, de 2020 DOE de 01/10/20 p. 10 - seção Leg. n° 182 - Consolida a

legislação paulista relativa à proteção e defesa da mulher.

Extrato do 1º Termo Aditivo SS, de 2020 DOE de 30/09/20 p. 31 - seção 1 n° 193 - Desenho e

implementação de soluções em 5 temas norteadores através de um ambiente lógico com

ferramentas analíticas em tecnologia BIG DATA, no âmbito do Projeto de Fortalecimento da

Gestão Estadual da Saúde do Estado de São Paulo.

Deliberação CIB nº 83, de 29/09/20 DOE de 30/09/20 p. 31 - seção 1 n° 193 - Aprova o Plano

de Ação Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência – RCPD.

Projeto de Lei nº 618, de 2020 DOE de 30/09/20 p. 12 - seção Leg. n° 181 - Dispõe sobre a

concessão de auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica, no Estado de São

Paulo, e dá outras providências.

Resolução GOV, de 28/09/20 DOE de 29/09/20 p.3 - seção 1 n° 192 - Designa membro para

integrar o Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Coetic.

Portaria SFP-CAF nº 15, de 28/09/20 DOE de 29/09/20 p. 29 - seção 1 n° 192 - Dispões sobre

os vencimentos, salários e proventos dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo,

referentes ao mês de Setembro/2020.

Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 29/09/20 p. 31 - seção 1 n° 192 - Carta aos Conselhos

dos 645 Municípios do Estado de São Paulo.

Deliberação CIB nº 82, de 28/09/20 DOE de 29/09/20 p. 32 - seção 1 n° 192 - Aprova os

municípios que optaram por aderir ou não ao Programa Dose Certa.

Projeto de Lei nº 616, de 2020 DOE de 29/09/20 p. 10 - seção Leg. n° 180 - Institui o Dia

Estadual de Conscientização e Orientação sobre o Câncer de Estômago no Estado de São Paulo,

a realizar-se, anualmente, no dia 28 de setembro.

Decreto nº 65.208, de 25/09/20 DOE de 26/09/20 p.1 - seção 1 n° 191 - Dispõe sobre a

suspensão, no corrente exercício, da aplicação do disposto no artigo 5º do Decreto nº 25.013,

de 16 de abril de 1986, aos servidores em exercício na Secretaria da Saúde, e dá providências

correlatas.

Projeto de Lei nº 610, de 2020 DOE de 26/09/20 p. 4 - seção Leg. n° 179 - Renumera o
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parágrafo único, acrescenta o §2º ao Art. 194 da Lei 10.261/68, que Dispõe sobre o Estatuto

dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo.

Deliberação COETIC nº 1, de 01/07/20 DOE de 24/09/20 p. 1 - seção 1 n° 189 - Dispõe sobre o

Regimento Interno do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação –

COETIC.

Decreto nº 65.204, de 24/09/20 DOE de 25/09/20 p.1 - seção 1 n° 190 - Altera a redação do

Decreto nº 59.385, de 26 de julho de 2013, que institui a Câmara Intersecretarial de Segurança

Alimentar e Nutricional - CAISAN-SP e dá providências correlatas.

Comunicado SS, de 2020 DOE de 25/09/20 p. 28 - seção 1 n° 190 - Convoca todos os

Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo para a Assembleia Geral Ordinária, a

ser realizada no dia 21-10-2020, às 09h, na sede do COSEMS/SP, localizada à Avenida Angélica,

2466 – 17º andar, Consolação, São Paulo/SP.

Deliberação CIB nº 78, de 24/09/20 DOE de 25/09/20 p. 29 - seção 1 n° 190 - Aprova os

remanejamentos de recursos do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (Teto MAC),

entre gestores.

Portaria HGSM nº 27, de 18/09/20 DOE de 25/09/20 p. 30 - seção 1 n° 190 - Designa

servidores para compor a Comissão de Estomaterapia do Hospital Geral de São Mateus.

Resolução USP nº 8.020, de 24/09/20 DOE de 25/09/20 p. 75 - seção 1 n° 190 - Institui nos

exercícios financeiros de 2020 e de 2021, em decorrência das dificuldades advindas da

pandemia de Covid-19 (Novo Coronavírus Sars- CoV-2), a suplementação emergencial de

bolsas de estudos concedidas pelas agências de fomento para bolsistas dos Programas de Pós-

Graduação em caso de prorrogação do prazo de vigência em razão de licença maternidade,

paternidade e adoção.

Projeto de Lei nº 604, de 2020 DOE de 24/09/20 p. 9 - seção Leg. n° 177 - Dispõe sobre a

criação do Cadastro Estadual de Homicidas de Agentes de Segurança Pública e dá outras

providências.

Projeto de Lei nº 605, de 2020 DOE de 24/09/20 p. 10 - seção Leg. n° 177 - Autoriza o Poder

Executivo a dispor sobre a criação da licença para doação de medula óssea no serviço público

estadual.

Decreto nº 65.202, de 22/09/20 DOE de 23/09/20 p.1 - seção 1 n°188 - Dispõe sobre abertura

de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social em Diversos Órgãos da

Administração Pública, visando ao atendimento de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais.

Deliberação CIB nº 81, de 22/09/20 DOE de 23/09/20 p.29 - seção 1 n°188 - Aprova as

propostas de investimento, no município de São Paulo.

Comunicado CCD, de 2020 DOE de 19/09/20 p.37 - seção 1 n°186 - Torna pública a abertura

de inscrição ao Processo Seletivo para os Cursos de Mestrado e Doutorado.

Decreto nº 65.194, de 21/09/20 DOE de 22/09/20 p.1 - seção 1 n°187 - Dispõe sobre abertura

de crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade Social na Secretaria da Saúde, visando ao

atendimento de Despesas Correntes e de Capital.

Deliberação CIB nº 76, de 21/09/20 DOE de 22/09/20 p.30 - seção 1 n°187 - Homologa os

itens relacionados.

Deliberação CIB nº 77, de 21/09/20 DOE de 22/09/20 p.31 - seção 1 n°187 - Aprova os
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Projetos de Transporte Sanitário Eletivo dos municípios relacionados.

Deliberação CIB nº 79, de 21/09/20 DOE de 22/09/20 p.31 - seção 1 n°187 - Aprova Nota

Técnica CIB - Orientações Técnicas dos Fluxos para Desabilitação de Leitos de UTI SRAG/Covid-

19, Suporte Ventilatório Pulmonar e desativação de Leitos Clínicos.

Decreto nº 65.184, de 18/12//19 DOE de 19/09/20 p. 1 - seção 1 n° 186 - Estende a medida de

quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020

Portaria DRS-I nº 10, de 17/09//20 DOE de 18/09/20 p. 33 - seção 1 n° 185 - Reorganiza o

Comitê Regional de Vigilância a Morte Materna, Infantil e Fetal na área de abrangência do DRS

I e dá outras providências correlatas.

Projeto de Lei nº 592, de 2020 DOE de 18/09/20 p. 5 - seção Leg. n° 173 - Cria o Cadastro

Estadual de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro.

Extrato de Contrato SS, de 2020 DOE de 17/09/20 p. 25 - seção 1 n° 184 - Apoiar a Secretaria

da Saúde na elaboração de respostas a órgãos de controle (Assembleia Legislativa do Estado;

Tribunal de Contas do Estado; Ministério Público de Contas do Estado; Ministério Público do

Estado; Corregedoria Geral da Administração; Tribunal de Contas da União; Ministério Público

Federal), que digam respeito a apontamentos sobre contratações destinadas ao

enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus, especialmente aquelas envolvendo

aquisição de itens destinados à preservação da saúde, no âmbito do Projeto de Fortalecimento

da Gestão Estadual da Saúde Modalidade.

Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 16/09/20 p. 22 - seção 1 n° 183 - Aprova as deliberações

relacionadas.

Deliberação CIB nº 75, de 15/09/20 DOE de 16/09/20 p. 22 - seção 1 n° 183 - Aprova em sua

303ª reunião ordinária a Nota Técnica CIB: Orientações para os serviços de saúde em

consonância com o Guia de Vigilância Epidemiológica, do Ministério da Saúde, para as

Síndromes Respiratórias Agudas, conforme Anexo I e Anexo II.

Portaria CCD nº 19, de 14/09//20 DOE de 16/09/20 p. 23 - seção 1 n° 183 - Altera a

representatividade do Comitê de Informação da Coordenadoria de Controle de Doenças, do

Centro de Vigilância Epidemiológica- CVE e da Superintendência de Controle de Endemias -

SUCEN, que se reporta Portaria GC/ CCD - 14, de 08-06-2020, e dá outras providências.

Portaria CRSM nº 20, de 15/09//20 DOE de 16/09/20 p. 24 - seção 1 n° 183 - Constitui nova

Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT, com o objetivo de estabelecer as atribuições,

finalidades e critérios de funcionamento a serem seguidos.

Resolução USP nº 8.012, de 14/09//20 DOE de 15/09/20 p. 76 - seção 1 n° 182 - Dispõe sobre

a realização de trabalhos ou pesquisa de campo, enquanto estiver vigente o Plano USP para o

retorno gradual das atividades presenciais.

Projeto de Lei nº 581, de 2020 DOE de 15/09/20 p. 11 - seção Leg. n° 170 - Institui o Dia

Estadual da Conscientização de Doação do Cordão Umbilical.

Projeto de Lei nº 582, de 2020 DOE de 15/09/20 p. 11 - seção Leg. n° 170 - Determina que a

interrupção de gestação decorrente de estupro seja notificada à autoridade policial, bem como

que tecidos fetais ou embrionários sejam preservados para fins de perícia genética e dá outras

providências.
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Resolução SS nº 127, de 11/09/20 DOE de 12/09/20 p. 26 - seção 1 n° 181 - 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.

Portaria CVE nº 1, de 28/08/20 DOE de 12/09/20 p. 28 - seção 1 n° 181 - Revoga a Portaria

CVE 9 de 14-09-2018 que dispunha sobre a delegação da Coordenação do Programa e Sistema

de Vigilância das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar no Estado de São Paulo, bem

como a representação junto às Instituições governamentais e civis.

Portaria CVE nº 2, de 28/08/20 DOE de 12/09/20 p. 28 - seção 1 n° 181 - Delega servidora a

Coordenação do Programa de Controle da Hanseníase no Estado de São Paulo, bem como a

representação junto às Instituições governamentais e civis.

Projeto de Lei nº 579, de 2020 DOE de 12/09/20 p. 5 - seção Leg. n° 168 - Dispõe sobre a

criação do Cadastro Estadual de Pedófilos no Estado de São Paulo.

Portaria CVE nº 3, de 01/09/20 DOE de 12/09/20 p. 28 - seção 1 n° 181 - Delega servidora a

Coordenação do Programa Estadual de Imunização, bem como a representação junto às

Instituições governamentais e civis, nas três esferas de Governo e junto a órgãos

internacionais nos assuntos que dizem respeito ao Programa de Imunização.

Comunicado CVS-DVST nº 9, de 2020 DOE de 12/09/20 p. 28 - seção 1 n° 181 - Republicação -

Orientações aos Serviços Funerários no Manejo do Corpo Durante a Pandemia de Covid-19.

Lei Complementar nº 1.357, de 10/09/20 DOE de 11/09/20 p. 1 - seção 1 n° 180 - Acrescenta

dispositivo à Lei Complementar n.º 1.093, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre a

contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição

Estadual, na forma que especifica.

Deliberação SDS-CEI nº 10, de 31/08/20 DOE de 11/09/20 p. 12 - seção 1 n° 180 - Define e

dispõe os critérios Estaduais para a Inscrição das Entidades Governamentais e não

Governamentais, de Assistência ao Idoso no Conselho Estadual do Idoso CEI/SP, e dá outras

providências.

Decreto nº 65.176, de 09/09/20 DOE de 10/09/20 p. 1 - seção 1 n° 179 - Dispõe sobre o

Programa de Qualificação Profissional e Habilitação Técnica NOVOTEC e dá providências

correlatas.

Decreto, de 09/09/20 DOE de 10/09/20 p. 1 - seção 1 n° 179 - Nomeia indicados para integrar,

como membros, o Plenário do Conselho Estadual do Meio Ambiente - Consema.

Projeto de Lei nº 575, de 2020 DOE de 10/09/20 p. 8 - seção Leg. n° 167 - Dispõe sobre a

imposição de multa no uso de correntes curtas para prender animais de porte doméstico e dá

outras providências.

Recomendação CES-SP, de 03/09/20 DOE de 09/09/20 p. 23 - seção 1 n° 178 - Retificação -

Recomenda ao Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Saúde que estenda o

Adicional de Insalubridade e promova a gratificação especial, para todos os servidores em

exercício na Secretaria da Saúde e nas autarquias a ela vinculadas que atuam na linha de

frente do combate à pandemia, decorrente da pandemia de Covid-19, que atinge o Estado de

São Paulo e durante o período que ele durar.

Comunicado IAL nº 49, de 08/09/20 DOE de 09/09/20 p. 23 - seção 1 n° 178 - Torna público o
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laboratório Cientificalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda. habilitado para a realização

de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente data.

Comunicado CRT-AIDS, de 2020 DOE de 09/09/20 p. 23 - seção 1 n° 178 - Torna público a

realização de Seleção Pública para financiamento de Projetos a serem executados por

Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) sem fins lucrativos interessada em firmar Termo de

Convênio, que tenham por objeto a execução de Ações Comunitárias voltados para prevenção

às Infecções Sexualmente Transmissíveis IST, HIV e Aids, promoção da qualidade de vida e dos

direitos humanos das pessoas vivendo com HIV/Aids e populações mais vulneráveis, Advocacy

e Promoção do Controle Social em temas relacionados às IST/HIV/Aids, no âmbito do estado

de São Paulo.

Portaria DRS-I nº 9 , de 04/09/20 DOE de 09/09/20 p. 24 - seção 1 n° 178 - Altera as

Comissões de Monitoramento Regionais para acompanhamento e manutenção dos repasses

financeiros referente ao Auxílio Financeiro às Instituições Filantrópicas - Santas Casas

SUStentáveis.

Decreto nº 65.170, de 04/09/20 DOE de 05/09/20 p.1 - seção 1 n°176 - Estende a medida de

quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020.

Decreto nº 65.171, de 04/09/20 DOE de 05/09/20 p.1 - seção 1 n°176 - Estabelece os

requisitos para o restabelecimento dos parcelamentos rompidos em razão da inadimplência de

parcelas com vencimento entre 1° de março de 2020 e 30 de julho de 2020 no âmbito dos

Programas Especiais de Parcelamento - PEP que especifica.

Resolução SS nº 126, de 04/09/20 DOE de 05/09/20 p.25 - seção 1 n°176 - 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.

Deliberação CIB nº 74, de 04/09/20 DOE de 05/09/20 p.28 - seção 1 n°176 - Atualiza a

composição do Grupo Técnico Bipartite de Assistência Farmacêutica.

Resolução SS nº 122, de 20/08/20 DOE de 04/09/20 p.35 - seção 1 n°175 - Republicação -

Dispõe sobre a representatividade a que se reporta o Artigo 2º, item IV, da Resolução SS - 41,

de 22-6-2017, e dá providências correlatas.

Resolução SS nº 125, de 03/09/20 DOE de 04/09/20 p.35 - seção 1 n°175 - Dispõe sobre a

representatividade do Gabinete do Secretário na Comissão de Auditoria de Recursos Humanos

da Pasta, a que se reporta o artigo 1º, da Resolução SS-16, de 01-02-2018 e dá providências

correlatas.

Recomendação CES-SP, de 03/09/20 DOE de 04/09/20 p.35 - seção 1 n°175 - Recomenda ao

Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Saúde que estenda o Adicional de

Insalubridade e promova a gratificação especial, para todos os servidores em exercício na

Secretaria da Saúde e nas autarquias a ela vinculadas que atuam na linha de frente do

combate à pandemia, decorrente da pandemia de Covid-19, que atinge o Estado de São Paulo

e durante o período que ele durar.

Recomendação CES-SP, de 03/09/20 DOE de 04/09/20 p.35 - seção 1 n°175 - Recomendamos

Ações intersetoriais com Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, Secretaria de

Assistência Social, Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e outras para suporte social
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em situação de desemprego.

Comunicado CES-SP, de 03/09/20 DOE de 04/09/20 p.35 - seção 1 n°175 - Manifesta e declara

público ao seu apoio à Recomendação 41 do CNS que dispõe sobre o uso das práticas

integrativas e complementares durante a pandemia da Covid-19.

Comunicado CVS-Sersa-GTMH nº 35, de 25/08/20 DOE de 04/09/20 p.35 - seção 1 n°175 -

Dispõe sobre o Roteiro de Inspeção em Unidades de Internação direcionadas ao

enfrentamento da Covid-19.

Decreto nº 65.163, de 02/09/20 DOE de 03/09/20 p.1 - seção 1 n°174 - Altera o Anexo II 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 SG nº 86, de 02/09/20 DOE de 03/09/20 p.3 - seção 1 n°174 - Estabelece normas

complementares para aplicação do Decreto nº 64.790, 13-02-2020, que institui a Central de

Dados do Estado de São Paulo - CDESP, a Plataforma Única de Acesso - PUA e o Comitê Gestor

de Governança de Dados e Informações do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.

Termos CGCSS, de 2020 DOE de 03/09/20 p.30 - seção 1 n°174 - Ajuste de metas assistenciais

e readequação no repasse de recursos financeiros.

Portaria HNGR nº 10, de 02/09/20 DOE de 03/09/20 p.31 - seção 1 n°174 - Instituindo, à vista

da necessidade, a Comissão Gestão de Qualidade Hospitalar (CGQH), no âmbito do Hospital

Nestor Goulart Reis.

Portaria ILSL nº 36, de 01/09/20 DOE de 03/09/20 p.31 - seção 1 n°174 - Fica instituído a

Comissão de Humanização do Instituto Lauro de Souza Lima.

Portaria HI nº 26, de 02/09/20 DOE de 03/09/20 p.31 - seção 1 n°174 - Designa membros para

compor a Comissão de Revisão de Prontuário Médico.

Projeto de Lei nº 567, de 2020 DOE de 03/09/20 p.10 - n°163 - Dispõe sobre o Programa para

Prevenção de Doenças Infectocontagiosas, caracterizadas como epidemias ou pandemias,

entre os Profissionais de Segurança Pública e da Administração Penitenciária do Estado de São

Paulo.

Projeto de Lei nº 568, de 2020 DOE de 03/09/20 p.10 - n°163 - Dispõe sobre a fixação de

metas e prazos para o atingimento dos valores de concentração de poluentes preconizados

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para fins de monitoramento da qualidade do ar no

Estado de São Paulo e dá outras providências.

Decreto, de 01/09/20 DOE de 02/09/20 p.3 - seção 1 n°173 - Designa os indicados para

integrar, como membros, a Comissão Gestora do Programa Paulista da Agricultura de Interesse

Social - PPAIS.

Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 02/09/20 p.28 - seção 1 n°173 - Aprova as deliberações

relacionadas.

Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 02/09/20 p.28 - seção 1 n°173 - Aprova a Moção de

Apoio a Carta Aberta do CNS Pela Revogação da Emenda Constitucional 95/2016.

Termos de Contratos CGCSS, de 2020 DOE de 02/09/20 p.28 - seção 1 n°173 - Interrupção de

repasse de recursos financeiros e Readequação de Metas Assistenciais.

Portaria ILSL nº 33, de 13/08/20 DOE de 02/09/20 p.29 - seção 1 n°173 - Constitui a nova

Diretoria do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) deste Instituto.
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3 - Legislação Municipal

Mapeamento de publicações normativas do município de São Paulo entre

01/09 a 31/10/2020 relacionadas à COVID-19. Todas as legislações municipais estão

disponíveis no seguinte link: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/

Portaria SMS nº 438, de 2020 DOM de 05/11/20 p. 1- n° 209 - Institui as Unidades de

Cuidados Continuados Integrados – CCI a fim de organizar a prestação de cuidados

intermediários a pacientes pós-alta hospitalar e funcionar como retaguarda à Rede de Atenção

à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Lei nº 17.502, de 03/11/20 DOM de 04/11/20 p. 1- n° 208 - Dispõe sobre política pública

municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com Transtorno do

Espectro Autista (TEA) e seus familiares.

Decreto nº 59.877, de 03/11/20 DOM de 04/11/20 p. 3- n° 208 - Dispõe sobre a ampliação do

projeto piloto de padronização de operação para o atendimento público de bares e

restaurantes, criado pelo Decreto nº 59.669, de 5 de agosto de 2020.

Resolução SGM nº 1, de 2020 DOM de 30/10/20 p. 1- n° 207 - Torna pública criação do 3º

Fórum de Gestão Compartilhada voltado para a elaboração, execução e acompanhamento do

Terceiro Plano de Ação em Governo Aberto na Cidade de São Paulo - 2021-2023.

Resolução SFMSP nº 18, de 20/10/20 DOM de 29/10/20 p.21 - n°206 - Regulamenta os

produtos e serviços funerários e estabelece as condições necessárias para a Concessão da

Gratuidade dos serviços de sepultamento e dos meios e procedimentos a ele necessários ao

munícipe que não tenha condições de arcar com essas despesas, bem como os doadores de

órgãos corporais.

Decreto nº 59.870, de 26/10/20 DOM de 27/10/20 p.1 - n°204 - Autoriza a volta do horário

regular de funcionamento dos parques municipais, observados os protocolos sanitários

constante do Anexo Único.

Decreto nº 59.860, de 23/10/20 DOM de 24/10/20 p.1 - n°203 - Dispõe sobre a retomada, a

partir do dia 3 de novembro de 2020, das atividades presenciais voltadas a alunos de ensino

médio, nas condições que especifica, sem prejuízo do disposto no Decreto nº 59.774, de 17 de

setembro de 2020, que regulamenta as atividades de educação durante a pandemia do

coronavírus na Cidade de São Paulo.

Portaria SMS nº 409, de 2020 DOM de 22/10/20 p.16 - n°201 - Republicação - Dispõe sobre o

expediente que será normal nas unidades vinculadas a esta Secretaria cujas atividades não

possam sofrer solução de continuidade.
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Portaria SMS nº 409, de 2020 DOM de 21/10/20 p.20 - n°200 - Dispõe sobre o expediente que

será normal nas unidades vinculadas a esta Secretaria cujas atividades não possam sofrer

solução de continuidade.

Decreto nº 59.858, de 19/10/20 DOM de 20/10/20 p.1 - n°199 - Transfere para o dia 30 de

outubro de 2020 o ponto facultativo relativo ao Dia do Servidor Público nas repartições

públicas municipais da Administração Direta, Autarquias e Fundações.

Decreto nº 59.844, de 15/10/20 DOM de 16/10/20 p.1 - n°197 - Prorroga por 30 (trinta) dias

os prazos previstos no inciso VII do “caput” do artigo 12 e no artigo 20, ambos do Decreto nº

59.283, de 16 de março de 2020, bem como altera seus artigos 12, 13 e 17 e autoriza a

abertura dos equipamentos públicos municipais que especifica.

Decreto nº 59.839, de 13/10/20 DOM de 14/10/20 p.1 - n°195 - Prorroga, em parte, as

restrições para atendimento presencial de público, conforme diretrizes do Plano São Paulo do

Governo do Estado, que foi estendido pelo Decreto Estadual nº 65.237, de 9 de outubro de

2020.

Decreto nº 59.829, de 09/10/20 DOM de 10/10/20 p.1 - n°194 - Amplia o atendimento ao

público dos setores econômicos autorizados a funcionar pelo Plano São Paulo de que tratam o

Decreto nº 59.473, de 29 de maio de 2020 e o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de

2020.

Portaria SMS nº 724, de 2020 DOM de 10/10/20 p.23 - n°194 - Regulamenta o Programa de

Automonitoramento da Glicemia Capilar (PAMG), no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde,

e designa os integrantes da Comissão de Coordenação do PAMG.

Projeto de Lei nº 643, de 2020 DOM de 07/10/20 p. 1- Ed. Suplementar - n° 191 - Esta lei

estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2021,

compreendendo, nos termos do § 5º do art. 137 da Lei Orgânica do Município de São Paulo.

Portaria GP nº 1.041, de 02/10/20 DOM de 03/10/20 p. 1 - n° 189 - Autoriza, nos termos dos

protocolos sanitários anexos a esta Portaria, a retomada da presença de público nas atividades

desenvolvidas pelos seguintes setores culturais.

Portaria SMDHC nº 53, de 2020 DOM de 03/10/20 p. 6 - n° 189 - Constitui o Comitê de

Prevenção e Combate ao Racismo Institucional, previsto no Decreto Municipal nº 59.749, de

09 de setembro de 2020, que institui a Política Municipal de Prevenção e Combate ao Racismo

Institucional.

Decreto nº 59.809, de 01/10/20 DOM de 02/10/20 p. 1 - n° 188 - Prorroga até 15/10/2020 os

prazos previstos no inciso VII do “caput” do artigo 12 e no artigo 20 do Decreto nº 59.283, de

16/03/2020, em decorrência da pandemia de COVID-19.

Portaria DST-AIDS nº 364, de 2020 DOM de 02/10/20 p.21 - n° 188 - Atribui funções aos

profissionais Farmacêuticos e Cirurgiões-Dentistas para prescreverem antirretrovirais para as

Profilaxias Pré e Pós-Exposição ao HIV (PrEP e PEP, respectivamente).

Portaria DST-AIDS nº 1.172, de 2020 DOM de 02/10/20 p. 21 - n° 188 - Constitui o Conselho

Empresarial de Prevenção ao HIV/Aids da Cidade de São Paulo.

Lei nº 17.471 de 30/09/20 DOM de 01/10/20 p. 1 - n° 187 - Estabelece a obrigatoriedade da

implantação de logística reversa no Município de São Paulo para recolhimento dos produtos

que especifica e dá outras providências.
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Lei nº 17.472 de 30/09/20 DOM de 01/10/20 p. 1 - n° 187 - Altera a redação do art. 2º da Lei

nº 11.248, de 1º de outubro de 1992, e dá outras providências, que dispõe sobre o

atendimento preferencial de gestantes, mães com crianças de colo, idosos e deficientes em

estabelecimentos comerciais de serviços e similares, e dá outras providências.

Lei nº 17.480 de 30/09/20 DOM de 01/10/20 p. 3 - n° 187 - Dispõe sobre normas para a

instalação de câmeras de vigilância em ações de fiscalização e acresce o parágrafo único ao

art.49 da Lei nº 14.141, de 27 de março de 2006.

Portaria SMS nº 366 de 2020 DOM de 30/09/20 p. 19 - n° 186 - Autorizar a prorrogação da

vigência dos ajustes e Planos de Trabalho, abaixo relacionados, pelo período de 3 (três) meses,

a contar do dia 01 de outubro de 2020, bem como a emissão das correspondentes notas de

empenho, utilizando-se como teto máximo de referência os valores de custeio praticados no

terceiro trimestre de 2020, salvo pactuações específicas no interesse da Administração

Pública.

Decreto nº 59.796 de 28/09/20 DOM de 26/09/20 p. 1 - n° 185 - Regulamenta os

procedimentos necessários à aplicação dos recursos a que se refere a Lei Federal nº 14.017, de

29/06/2020 no âmbito do Município de São Paulo.

Portaria SGM nº 276 de 25/09/20 DOM de 26/09/20 p. 3 - n° 184 - Altera Representante da

Comissão Técnica da Parceria Global para o fim da violência contra crianças e adolescentes na

Cidade de São Paulo.

Decreto nº 59.778, de 21/09/20 DOM de 22/09/20 p.1 - n°180 - Prorroga até 09 de outubro

de 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 de março de 2020, observados os termos e condições

estabelecidos nos Decretos Estaduais nº 64.994, de 28 de maio de 2020, nº 65.170, de 4 de

setembro de 2020 e nº 65.184, de 18 de setembro de 2020, e no Decreto nº 59.473, de 29 de

maio de 2020.

Decreto nº 59.779, de 21/09/20 DOM de 22/09/20 p.1 - n°180 - Acrescenta § 4º ao artigo 8º

do Decreto nº 48.461, de 22 de junho de 2007, que regulamenta a Lei nº 13.562, de 22 de abril

de 2003, a qual dispõe sobre o reembolso ao órgão ou entidade cedente, nos casos de

afastamento de servidores ou empregados públicos, sem prejuízo de vencimentos, para

prestação de serviços na Prefeitura do Município de São Paulo.

Prorrogação de Ordem Interna SMS nº 1, de 07/09/20 DOM de 22/09/20 p.15 - n°180 -

Estabelece sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Gestores

durante o período de Pandemia do coronavírus.

Portaria GP nº 987, de 18/09/20 DOM de 19/09/20 p. 27 - n° 179 - Alterar os protocolos

sanitários referentes aos setores econômicos de comércio de rua, galerias de rua, shoppings e

similares, aprovados pela Portaria PREF nº 625, de 9 de junho de 2020, e pela Portaria PREF n°

629, de 10 de junho de 2020, e consolidados na Portaria SGM 185, de 8 de julho de 2020, de

forma a eliminar a restrição referente à utilização de provadores, autorizando-se a prova de

roupa, calçados e acessórios, desde que observadas todas as demais disposições dos

protocolos sanitários, que permanecem em vigor.

Decreto nº 59.774, de 17/09/20 DOM de 18/09/20 p. 1 - n° 178 - Regulamenta as atividades

de educação durante a pandemia do coronavírus na Cidade de São Paulo.
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Lei nº 17.469, de 16/09/20 DOM de 17/09/20 p. 1 - n° 177 - Dispõe sobre as diretrizes

orçamentárias para o exercício de 2021.

Decreto nº 59.766, de 15/09/20 DOM de 16/09/20 p. 1 - n° 176 - Prorroga até 30 de setembro

de 2020 os prazos previstos no inciso VII do artigo 12 e no artigo 20 do Decreto nº 59.449, de

18 de maio de 2020, em decorrência da pandemia de COVID-19.

Decreto nº 59.767, de 15/09/20 DOM de 16/09/20 p. 1 - n° 176 - Regulamenta a aplicação da

Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - no

âmbito da Administração Municipal direta e indireta.

Decreto nº 59.769, de 15/09/20 DOM de 16/09/20 p. 3 - n° 176 - Altera o Decreto nº 59.281,

de 13/03/2020, que regulamenta a Lei nº 17.255, de 26/12/2019, que institui o Programa de

Incentivo à Manutenção do Emprego - PIME no Município de São Paulo, estabelecendo os

procedimentos necessários à sua fiel execução.

Resolução SGM nº 1, de 21/08/20 DOM de 12/09/20 p. 5- n° 174 - Dispõe sobre o regimento

interno da Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável (agenda 2030).

Lei nº 17.446, de 09/09/20 DOM de 10/09/20 p. 1- n° 172 - Institui campanha de combate à

importunação sexual no transporte público municipal.

Lei nº 17.447, de 09/09/20 DOM de 10/09/20 p. 1- n° 172 - Autoriza ações integradas para

indicação de recursos de tecnologia assistiva para os alunos com deficiência, nos

estabelecimentos de ensino do Município de São Paulo, e dá outras providências.

Lei nº 17.448, de 09/09/20 DOM de 10/09/20 p. 1- n° 172 - Dispõe sobre medidas de

transparência ativa a serem observadas durante situação de emergência e estado de

calamidade pública decorrentes de doenças contagiosas.

Lei nº 17.449, de 09/09/20 DOM de 10/09/20 p. 1- n° 172 - Dispõe sobre a obrigatoriedade

das locadoras de veículos automotores disponibilizarem automóveis adaptados para pessoas

com deficiência ou mobilidade reduzida.

Lei nº 17.450, de 09/09/20 DOM de 10/09/20 p. 1- n° 172 - Institui multa administrativa ao

agressor das vítimas de violência doméstica e familiar.

Lei nº 17.451, de 09/09/20 DOM de 10/09/20 p. 1- n° 172 - Dispõe sobre os Jogos Municipais

dos Idosos – JOMI, a serem realizados anualmente, e que poderão funcionar como etapa

classificatória para os Jogos Regionais do Idoso – JORI, e dá providências.

Lei nº 17.452, de 09/09/20 DOM de 10/09/20 p. 3- n° 172 - Dispõe sobre o Conselho

Municipal de Direitos da Pessoa Idosa.

Lei nº 17.453, de 09/09/20 DOM de 10/09/20 p. 3- n° 172 - Dispõe sobre a oferta gratuita de

Água da Casa nos estabelecimentos comerciais que especifica.

Lei nº 17.454, de 09/09/20 DOM de 10/09/20 p. 3- n° 172 - Dispõe sobre a instituição do

programa de doação de frascos de vidro Doe Frascos de Vidro – Amamentação Solidária no

Município de São Paulo, e dá outras providências.

Lei nº 17.455, de 09/09/20 DOM de 10/09/20 p. 3- n° 172 - Acrescenta parágrafo único ao art.

1º da Lei nº 12.632, de 6 de maio de 1998, para estender a exclusão da restrição de circulação

de veículos aos médicos residentes nos municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

Lei nº 17.457, de 09/09/20 DOM de 10/09/20 p. 3- n° 172 - Altera a Lei nº 8.989, de 29 de

outubro de 1979, que dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do município de São
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Paulo, para extinguir o salário-esposa e estabelecer novas regras para o auxílio-funeral.

Lei nº 17.464, de 09/09/20 DOM de 10/09/20 p. 4- n° 172 - Dispõe sobre o Estatuto de

Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do Município de São

Paulo, e dá outras providências.

Decreto nº 59.747, de 09/09/20 DOM de 10/09/20 p. 5- n° 172 - Prorroga até 19 de setembro

de 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 de março de 2020, observados os termos e condições

estabelecidos nos Decretos Estaduais nº 64.994, de 28 de maio de 2020, e nº 65.170, de 4 de

setembro de 2020, e no Decreto nº 59.473, de 29 de maio de 2020.

Decreto nº 59.749, de 09/09/20 DOM de 10/09/20 p. 5- n° 172 - Dispõe sobre a Política

Municipal de Prevenção e Combate ao Racismo Institucional.

Portaria SMS nº 341, de 2020 DOM de 10/09/20 p. 28 n° 172 - Altera a Portaria nº 349, de 17

de março de 2015, que determina a todas as Unidades de Saúde sob Gestão Municipal o uso

obrigatório do Sistema SIGA Saúde.

Decreto nº 59.746, de 04/09/20 DOM de 05/09/20 p.1 - n°170 - Cria a Coordenação dos Povos

Indígenas na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, transfere o

cargo de provimento em comissão que especifica e altera dispositivos dos Decretos nº 58.079,

de 24 de janeiro de 2018, nº 58.123, de 8 de março de 2018, e nº 59.000, de 7 de outubro de

2019.

Termo de Compromisso CC, de 2020 DOM de 05/09/20 p.3 - n°170 - Protocolo de Reabertura

no Setor de Cinemas do Município de São Paulo.

Portaria SMS nº 337, de 2020 DOM de 05/09/20 p.38 - n°170 - Institui diretrizes a serem

desenvolvidas nos programas de residências médicas, multiprofissional e área profissional, no

âmbito da Coordenadoria de Atenção Básica da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo

(SMS/SP).

Portaria SMS nº 340, de 2020 DOM de 05/09/20 p.38 - n°170 - Regulamenta a prática da

TELEMEDICINA no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, em cumprimento ao Parágrafo

Único, Artigo 11, do Decreto Municipal nº 59.396, de 05 de maio de 2020 e a prática da

TELEASSISTÊNCIA.

Decreto nº 59.744, de 03/09/20 DOM de 04/09/20 p.1 - n°169 - Estabelece a licença

complementar de funcionamento para os estabelecimentos que especifica.

Termo de Compromisso CC, de 2020 DOM de 04/09/20 p.3 - n°169 - Protocolo de Retomada

Segura das Atividades nas Lojas Maçônicas do Município de São Paulo.

Termo de Compromisso GP-CC, de 2020 DOM de 02/09/20 p.1 - n°167 - Protocolo de

Retomada Segura das Atividades do Aquário de São Paulo.


