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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 novembro a 31 de dezembro 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

Lei nº 14.020, de 06/07/20 DOU de 06/11/20 p. 1 - seção 1 n° 212-B - Ed. Extra - B - Institui o
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda; dispõe sobre medidas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020; altera as Leis nos 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.101, de 19 de dezembro
de 2000, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 8.177, de 1º de
março de 1991; e dá outras providências.
Lei nº 14.029, de 28/07/20 DOU de 06/11/20 p. 1 - seção 1 n° 212-B - Ed. Extra- B - 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.
Portaria MS-GM nº 3.017, de 04/11/20 DOU de 09/11/20 p.62 - seção 1 n° 213 - Institui, em
caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de capital, para apoiar a
estruturação, reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica
na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, para enfrentamento à Emergência de
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do Coronavírus
(Covid19).
Portaria MS-GM nº 3.024, de 06/11/20 DOU de 09/11/20 p.63 - seção 1 n° 213 - 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
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Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de
São Paulo e Municípios.
Portaria MS-GM nº 3.025, de 06/11/20 DOU de 09/11/20 p.63 - seção 1 n° 213 - 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 3.028, de 06/11/20 DOU de 09/11/20 p.65 - seção 1 n° 213 - 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 3.032, 3.033, 3.035, 3.036, 3.038, de 06/11/20 DOU de 09/11/20 p.67 -
seção 1 n° 213 - 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.
Resolução MS-ANVISA-RDC nº 437, de 05/11/20 DOU de 09/11/20 p. 74 - seção 1 n° 213 -
Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - - RDC nº 239, de 26 de julho de 2018, que
estabelece os aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em
suplementos alimentares, para atualizar a lista de aditivos alimentares autorizados para uso
em suplementos alimentares destinados a lactentes e crianças de primeira infância.
Resolução COFEN nº 653, de 23/10/20 DOU de 09/11/20 p. 119 - seção 1 n° 213 - Retificação
- Normatiza a prerrogativa de identificação de morte óbvia por profissionais de Enfermagem
em serviços públicos e privados de atendimento pré-hospitalar móvel.
Resolução CFFa nº 591, de 05/11/20 DOU de 09/11/20 p. 120 - seção 1 n° 213 - Retificação -
Dispõe sobre a atuação do fonoaudiólogo na seleção, indicação e adaptação de aparelho de
amplificação sonora individual (AASI), prótese auditiva ancorada no osso e prótese de orelha
média.
Decreto nº 10.540, de 05/11/20 DOU de 06/11/20 p. 2 - seção 1 n° 212 - Dispõe sobre o
padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária,
Administração Financeira e Controle.
Resolução CFBM nº 330, de 05/11/20 DOU de 06/11/20 p. 164 - seção 1 n° 212 - Regulamenta
o novo Código de Ética do Profissional Biomédico.
Resolução CFFa nº 591, de 05/11/20 DOU de 06/11/20 p. 172 - seção 1 n° 212 - Dispõe sobre
a atuação do fonoaudiólogo na seleção, indicação e adaptação de aparelho de amplificação
sonora individual (AASI), prótese auditiva ancorada no osso e prótese de orelha média.
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.
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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
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.

2 - Legislação Estadual

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

publicadas pelo Governo do Estado de São Paulo entre 01/11 a 31/12/2020. As

legislações publicadas pela administração estadual estão no seguinte link:

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

Comunicado IDPC, de 2020 DOE de 07/11/20 p. 89 - seção 1 - n° 220 - Retificação - Processo

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

Edital de Abertura de Inscrições – 2021.

Comunicado HCRP, de 2020 DOE de 07/11/20 p. 89 - seção 1 - n° 220 - Processo Seletivo para

Preenchimento de Vagas dos Cursos de Especialização na Área da Saúde - 2021.

Deliberação CIB nº 98, de 04/11/20 DOE de 06/11/20 p. 40 - seção 1 - n° 219 - Aprova ad

referendum a alteração da destinação dos recursos inicialmente previstos para a aquisição de

testes confirmatórios para COVID 19, ampliando sua utilização, para o custeio das ações de

saúde relacionadas ao enfrentamento à COVID 19.

Comunicado ILSL, de 2020 DOE de 06/11/20 p. 121 - seção 1 - n° 219 - Processo Seletivo para

Preenchimento de Vagas dos Cursos de Especialização na Área da Saúde - 2021.

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
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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.

3 - Legislação Municipal

Mapeamento de publicações normativas do município de São Paulo entre

01/11 a 31/12/2020 relacionadas à COVID-19. Todas as legislações municipais estão

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

Portaria SMS nº 434, de 2020 DOM de 07/11/20 p. 20 n° 211 - Institui, no Município de São

Paulo, a vacinação com BCG, de todos os nascidos vivos, com peso a partir de 2000 gramas,

antes da alta hospitalar.

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.


