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Introdução 

Vai passar! Cedo ou tarde, seguiremos novamente parte de nossas antigas rotinas impactadas 

por este período assombroso de epidemia. Não podemos achar que tudo será da mesma forma, 

pois o impacto trazido ao mundo durante este período fez com que diversos seguimentos e setores 

da economia tivessem que se reinventar para se manterem ativos. 

Não diferente, ocorre no direito, uma vez que o sistema de normas e condutas deve se manter 

em plena consonância com as modificações sofridas pela sociedade, estabelecendo as medidas 

necessárias de proteção e contenção do contágio. 

Além do estabelecimento das garantais sociais que busquem a proteção da vida e da saúde da 

população, todas as demais questões de adaptabilidade ao momento de crise também devem ser 

revistas. 

Por esse motivo, visando compilar as principais alterações normativas, resolvemos elaborar este 

e-Book para facilitar a compreensão e colaborar com eventuais pesquisas dos nossos clientes, 

em especial servidores públicos da saúde e educação do Estado de São Paulo, juntamente com 

profissionais vinculados ao município de Diadema/SP. 

O principal objetivo é a orientação dos trabalhadores em relação aos seus direitos, mas também 

fornecer informações importantes que contribuam com a preservação das suas vidas e de seus 

familiares, por meio desta grande seleção de normas produzidas pelas três esferas (Federal, 

Estadual e Municipal). 

Visando facilitar o manuseio, criamos um sumário remissivo que direciona ao capítulo selecionado. 

Além disso, também de forma automática, a íntegra de cada norma poderá ser acessada através 

de um clique sobre a parte grifada. 

Desejamos que o conteúdo seja de grande ajuda! 

Dra. Silvia Arenales V. Tiezzi 

Dr. Carlos Eduardo M. Feliciano 
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Quem somos? 

O escritório Aparecido Inácio e Pereira Advogados Associados nasceu no início da década 

de 90, com um conceito de atendimento idealizado pelos sócios fundadores Aparecido Inácio 

Ferrari de Medeiros e Moacir Aparecido Matheus Pereira, ambos já com ampla militância em 

questões relacionadas ao trabalhador. 

Esta combatividade em defesa dos trabalhadores foi a fórmula que permitiu ao nosso escritório 

conquistar respeito e credibilidade no meio sindical, atendendo diversas entidades no suporte e 

assessoria jurídica em defesa das mais diversas categorias profissionais de trabalhadores públicos 

e da iniciativa privada. 

O engajamento da nossa equipe nas atividades e projetos dos nossos clientes, tem se revertido 

em relações de parcerias duradouras, principalmente pelos resultados positivos em importantes 

ações judiciais individuais e coletivas, bem como no completo assessoramento jurídico de 

sindicatos, associações, fundações e conselhos profissionais. 

Entendemos que nossa trajetória de crescimento e respeito no mercado jurídico está fundada 

em uma busca constante de soluções inovadoras que satisfaçam integralmente as 

necessidades dos nossos clientes, por meio de uma equipe especializada de colaboradores que 

combinam competências e soluções integradas nas áreas do Direito Público, Direito 

Administrativo, Direito Constitucional, Direito Sindical e Direito do Trabalho. 

Ao longo de quase três décadas, inspirado em sólidos princípios éticos, na qualidade dos serviços 

prestados e na proximidade permanente com nossos clientes, o escritório AIP está à disposição 

para recebê-los! 

 

 

MISSÃO 

 
Buscar soluções jurídicas eficazes para 
atender as necessidades dos clientes, 
através da excelência na prestação dos 
serviços. 

 

VISÃO 

 
Ser escritório referência, em constante 
aperfeiçoamento, propondo soluções 
jurídicas eficazes para satisfação dos 
clientes. 

 

VALORES 

 
Ter princípios éticos, manter boa 
comunicação, possuir competência 
técnica, visão do cliente e manter 
qualidade no trabalho. 
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Legislação Federal 
 

Portaria nº 413, de 15/06/20 DOU de 15/06/20 -  Edição extra - Dispor sobre o calendário 

de pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 

2020. 

 

Portaria MS-SAES nº 245, de 24/03/20 DOU de 15/06/20 p.142 - seção 1 - n° 112 

- Republicação - Inclui procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais do SUS, para atendimento exclusivo de pacientes com diagnóstico 

clínico de COVID-19 e altera o Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS) para permitir 

o registro de ações relativas ao enfrentamento da COVID-19. 

 

Portaria MS-GM nº 1.541, de 12/06/20 DOU de 15/06/20 p.141 - seção 1 - n° 112 - 

Habilita leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece 

recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo 

Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo e Município de Jau. 

 

Medida Provisória nº 981, de 12/06/20 DOU de 12/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n° 

111-A - Revoga a Medida Provisória nº 979, de 9 de junho de 2020, que dispõe sobre a designação 

de dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino durante o período da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-19, de que trata 

a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

Lei nº 14.010, de 10/06/20 DOU de 12/06/20 p.1 - seção 1 - n° 111 - Dispõe sobre o 

Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no 

período da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

 

Medida Provisória nº 980, de 10/06/20 DOU de 10/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n°110-

B - Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, para criar o Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovações e o Ministério das Comunicações. 

 

Portaria MCTIC-GM nº 2.589, de 09/06/20 DOU de 10/06/20 p.10 - seção 1 - n°110 - 

Limita a concessão da jornada de trabalho remoto instituído pela Portaria MCTIC nº 1.186, de 20 

de março de 2020, determina o retorno gradual das atividades presenciais e fixa medidas de 

prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus (2019-nCoV), no âmbito do Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC. 

 

Medida Provisória nº 979, de 09/06/20 DOU de 10/06/20 p.2 - seção 1 - n°110 - Dispõe 

sobre a designação de dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino durante o 

período da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da 

covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

Portaria MS-GM nº 1.484, de 03/06/20 DOU de 08/06/20 p.62 - seção 1 - n°108 - Revoga 

o parágrafo único do art. 82 do Anexo LXXXVI à Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 

28/09/2017, Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único 

de Saúde. 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-413-20-mcidadania.htm
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels105/U_PT-MS-SAES-245-REP_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels105/U_PT-MS-GM-1541_120620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels105/U_MP-981_120620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels105/U_LE-14010_100620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels105/U_MP-980_100620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels104/U_PT-MCTIC-GM-2589_090620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels104/U_MP-979_090620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels102/U_PT-MS-GM-1484_030620.pdf
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Portaria CREMESP nº 49, de 28/05/20 DOU de 08/06/20 p.144 - seção 1 - n°108 - Publica 

Novamente - Altera a redação da alínea "b" do Art. 1º, da Portaria CREMESP n. 48, publicado dia 

26 de maio de 2020, Seção 1, p.72, que trata da ampliação do rol de benefícios flexíveis, enquanto 

perdurar a pandemia da COVID-19 (Sars-CoV2). 

 

Medida Provisória nº 976, de 04/06/20 DOU de 05/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n°106-

A - Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, para o fim que especifica. 

 

Medida Provisória nº 978, de 04/06/20 DOU de 05/06/20 p.2 - seção 1 - Ed. Extra - n°106-

A - Abre crédito extraordinário, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, para o fim que especifica, e dá outras providências. 

 

Portaria MCTIC-GM nº 2.484, de 02/06/20 DOU de 05/06/20 p.4 - seção 1 - n°107 - 

Considera tempestivo o Relatório Demonstrativo Anual (RDA) referente ao ano base 2019, que 

for entregue fora do prazo estabelecido no art. 33 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 

2006, desde que seja apresentado até 30 de setembro de 2020. 

 

Portaria MCTIC-GM nº 2.495, de 03/06/20 DOU de 05/06/20 p.4 - seção 1 - n°107 - 

Regulamenta os termos e condições para a assunção das obrigações de investimento em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação pela pessoa jurídica contratante de que trata o § 28, art. 11 da Lei 

nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, incluído pela Lei nº 13.969, de 26 de dezembro de 2019. 

 

Portaria MS-SAES nº 491, de 02/06/20 DOU de 05/06/20 p.36 - seção 1 - n°107 - 

Concede classificação de acordo com a complexidade tecnológica a estabelecimento de saúde. 

 

Portaria CREMESP nº 49, de 28/05/20 DOU de 05/06/20 p.62 - seção 1 - n°107 - Altera a 

redação da alínea "b" do Art. 1º, da Portaria CREMESP n. 48, publicado dia 26 de maio de 2020, 

Seção 1, p.72, que trata da ampliação do rol de benefícios flexíveis, enquanto perdurar a pandemia 

da COVID-19 (Sars-CoV2). 

 

Resolução COFEN nº 641, de 02/06/20 DOU de 04/06/20 p.101 - seção 1 - n°106 - 

Utilização de Dispositivos Extraglóticos (DEG) e outros procedimentos para acesso à via aérea, 

por Enfermeiros, nas situações de urgência e emergência, nos ambientes intra e pré-hospitalares. 

 

Resolução PR-CC nº 6, de 02/06/20 DOU de 03/06/20 p.453 - seção 1 - n°105 - Institui 

Grupo de Trabalho para a Consolidação das Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do 

Governo federal em resposta aos impactos relacionados ao Coronavírus, no âmbito do Comitê de 

Crise da covid-19. 

 

Medida Provisória nº 975, de 01/06/20 DOU de 02/06/20 p.1 - seção 1 - n°104 - Institui 

o Programa Emergencial de Acesso a Crédito e altera a Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 

2009, e a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020. 

 

Portaria MS-GM nº 1.455, de 01/06/20 DOU de 02/06/20 p.42 - seção 1 - n°104 - Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário 

do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels102/U_PT-CREMESP-49-PN_280520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels101/U_MP-976_040620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels101/U_MP-978_040620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels101/U_PT-MCTIC-GM-2484_020620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels101/U_PT-MCTIC-GM-2495_030620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels101/U_PT-MS-SAES-491_020620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels101/U_PT-CREMESP-49_280520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels100/U_RS-COFEN-641_020620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels99/U_RS-PR-CC-6_020620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels98/U_MP-975_010620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels98/U_PT-MS-GM-1455_010620.pdf
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Portaria MS-GM nº 1.456, de 01/06/20 DOU de 02/06/20 p.43 - seção 1 - n°104 - Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário 

do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Medida Provisória nº 975, de 01/06/20 DOU de 02/06/20 p.1 - seção 1 - n°104-A - 

Retificação - Institui o Programa Emergencial de Acesso a Crédito e altera a Lei nº 12.087, de 11 

de novembro de 2009, e a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020. 

 

Portaria MS-GM nº 1.434, de 28/05/20 DOU de 01/06/20 p.41 - seção 1 - n°103 - 

Republicação - Institui os Centros Comunitários de Referência para enfrentamento à Covid-19, no 

âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), e estabelece incentivo para custeio dos Centros 

Comunitário de Referência para enfrentamento à covid-19 e incentivo financeiro federal adicional 

per capita, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde 

pública de importância internacional. 

 

Portaria MS-GM nº 1.444, de 29/05/20 DOU de 01/06/20 p.42 - seção 1 - n°103 - Institui 

os Centros Comunitários de Referência para enfrentamento à Covid-19, no âmbito da Atenção 

Primária à Saúde (APS), e estabelece incentivo para custeio dos Centros Comunitário de 

Referência para enfrentamento à covid-19 e incentivo financeiro federal adicional per capita, em 

caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de 

importância internacional. 

 

Portaria MS-GM nº 1.445, de 29/05/20 DOU de 01/06/20 p.46 - seção 1 - n°103 - 

Institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19, em caráter excepcional e 

temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (Covid-19). 

 

Portaria MS-GM nº 1.448, de 29/05/20 DOU de 01/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n°103-

A - Republicação - Dispõe sobre a transferência da segunda parcela do auxílio financeiro 

emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei 

nº 13.995, de 05/05/2020, e do art. 3º da Portaria nº 1.393/GM/MS, de 21/05/2020. 

 

Lei nº 14.006, de 28/05/20 DOU de 29/05/20 p.1 - seção 1 - n° 102 - Altera a Lei nº 13.979, 

de 06/02/2020, para estabelecer o prazo para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) autorize a importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, 

equipamentos e insumos da área de saúde registrados por autoridade sanitária estrangeira e 

autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países; e dá outras providências. 

 

Decreto nº 10.382, de 28/05/20 DOU de 29/05/20 p.3 - seção 1 - n° 102 - Institui o 

Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, no âmbito da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional. 

 

Resolução Normativa MS-ANS nº 457, de 28/05/20 DOU de 29/05/20 p.233 - seção 1 - 

n° 102 - Altera a Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de novembro de 2017, que dispõe 

sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels98/U_PT-MS-GM-1456_010620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels99/U_MP-975-RET_010620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels97/U_PT-MS-GM-1434-REP_280520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels97/U_PT-MS-GM-1444_290520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels97/U_PT-MS-GM-1445_290520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels98/U_PT-MS-GM-1448-REP_290520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels96/U_LE-14006_280520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels96/U_DC-10382_280520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels96/U_RN-MS-ANS-457_280520.pdf
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regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para a infecção pelo 

Coronavírus (COVID-19). 

 

Portaria CFP nº 24, de 27/05/20 DOU de 29/05/20 p.261 - seção 1 - n° 102 - Prorroga o 

prazo das medidas administrativas e de prestação de trabalho no modo remoto estabelecidas na 

Portaria CFP nº 15, de 17 de março de 2020 e suas alterações posteriores, para prevenir contágio 

pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Portaria MS-GM nº 1.448, de 29/05/20 DOU de 29/05/20 p.15 - seção 1 - Ed. Extra - 

n°102-B - Dispõe sobre a transferência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às 

santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.995, de 

05/05/2020, e do art. 3º da Portaria nº 1.393/GM/MS, de 21/05/2020. 

 

Medida Provisória nº 974, de 28/05/20 DOU de 28/05/20 p.1 - seção 1 - Ed. Extra - n° 

101-B - Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do Ministério da 

Saúde. 

 

Resolução Minfra-CONAPORTOS nº 3, de 27/05/20 DOU de 28/05/20 p.1 — seção 1 — 

Ed. Extra — n° 100-B — Orientar aos órgãos e entidades públicas nos portos organizados e 

instalações portuárias sobre a atuação na área de segurança e vigilância sanitária, em virtude da 

pandemia de Coronavírus (COVID-19). 

 

Lei Complementar nº 173, de 27/05/20 DOU de 28/05/20 p.4 — seção 1 — n° 101 — 

Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), 

altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. 

 

Portaria MS-GM nº 1.424, de 27/05/20 DOU de 28/05/20 p.54 — seção 1 — n° 101 — 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva — UTI Adulto Tipo II — COVID-19 e estabelece 

recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo Coronavírus 

(COVID 19), disponibilizado ao Estado de São Paulo e Municípios. 

 

Portaria MS-ANVISA nº 425, de 26/05/20 DOU de 28/05/20 p.60 — seção 1 — n° 101 — 

Altera a Portaria nº 201, de 20/02/2020, que dispõe sobre os procedimentos e competências para 

revisão e consolidação dos atos normativos no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), para adiar prazos e etapas que estabelece, nos termos do Decreto nº 10.310, de 

02/04/2020. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 387, de 26/05/20 DOU de 28/05/20 p.61 — seção 1 — n° 

101 — Altera o Anexo I da Resolução RDC nº 357, de 24/03/2020, que estende, temporariamente, 

as quantidades máximas de medicamentos sujeitos a controle especial permitidas em Notificações 

de Receita e Receitas de Controle Especial e permite, temporariamente, a entrega remota definida 

por programa público específico e a entrega em domicílio de medicamentos sujeitos a controle 

especial, em virtude da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) 

relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels96/U_PT-CFP-24_270520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels97/U_PT-MS-GM-1448_290520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels96/U_MP-974_280520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels95/U_RS-MInfra-CONAPORTOS-3_270520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels95/U_LC-173_270520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels95/U_PT-MS-GM-1424_270520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels95/U_PT-MS-ANVISA-425_260520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels95/U_RS-MS-ANVISA-RDC-387_260520.pdf
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Resolução MS-ANVISA-RDC nº 388, de 26/05/20 DOU de 28/05/20 p.62 — seção 1 — n° 

101 — Altera a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019, que 

dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 389, de 26/05/20 DOU de 28/05/20 p.62 — seção 1 — n° 

101 — Dispõe sobre os requisitos temporários para caracterização e verificação do risco de 

redução da oferta de medicamentos durante a pandemia do novo Coronavírus. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 391, de 26/05/20 DOU de 28/05/20 p.64 — seção 1 — n° 

101 — Altera a Resolução RDC nº 326, de 03/12/2019, que estabelece a lista positiva de aditivos 

destinados à elaboração de materiais plásticos e revestimentos poliméricos em contato com 

alimentos e dá outras providências, para ampliar o prazo de adequação aos requisitos definidos, 

em virtude da emergência de saúde pública internacional provocada pelo SARS-CoV-2. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 392, de 26/05/20 DOU de 28/05/20 p.64 — seção 1 — n° 

101 — Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a aplicação de 

excepcionalidades a requisitos específicos das Boas Práticas de Fabricação e de Importação de 

Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, em virtude da emergência de saúde pública 

internacional decorrente do novo Coronavírus. 

 

Portaria MS-GM nº 1.393, de 21/05/20 DOU de 22/05/20 p.151 — seção 1 — n° 97 — 

Dispõe sobre o auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem 

fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no 

exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do 

avanço da pandemia da Covid-19. 

 

Portaria MS-GM nº 1.413, de 26/05/20 DOU de 27/05/20 p.185 — seção 1 — n° 100 — 

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-SAPS nº 32, de 26/05/20 DOU de 27/05/20 p.188 — seção 1 — n° 100 — 

Define e homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe — INE das equipes 

de Atenção Primária à Saúde — APS credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde — SCNES para fins da transferência dos incentivos de custeio 

federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação. 

 

Portaria MS-FUNASA nº 2.531, de 26/05/20 DOU de 27/05/20 p.191 — seção 1 — n° 100 

— Dispõe sobre medidas administrativas excepcionais para a garantia de continuidade dos 

instrumentos de repasse, decorrente do estado de calamidade pública pelo Coronavírus (COVID-

19), previsto no Decreto Legislativo nº 6, de 20.03.2020 e de acordo com a Portaria nº 134, de 

30 de março de 2020 e Decreto nº 10.315, de 6 de abril de 2020. 

 

Medida Provisória nº 967, de 19/05/20 DOU de 19/05/20 p. 1 — seção 1 — n° 94-A — Ed. 

Extra — Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, para os fins que especifica 

e dá outras providências. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels95/U_RS-MS-ANVISA-RDC-388_260520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels95/U_RS-MS-ANVISA-RDC-389_260520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels95/U_RS-MS-ANVISA-RDC-391_260520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels95/U_RS-MS-ANVISA-RDC-392_260520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels94/U_PT-MS-GM-1393_210520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels94/U_PT-MS-GM-1413_260520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels94/U_PT-MS-SAPS-32_260520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels94/U_PT-MS-FUNASA-2531_260520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_MP-967_190520.pdf
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Decreto nº 10.352, de 19/05/20 DOU de 19/05/20 p. 3 — seção 1 — n° 94-A — Reduz 

temporariamente a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre o produto 

que menciona. 

 

Portaria MCTIC-GM nº 2.256, de 18/05/20 DOU de 20/05/20 p.5 — seção 1 — n° 95 — 

Altera, excepcionalmente, os prazos de que tratam o caput e o § 1º do art. 2º, e o art. 5º, da 

Portaria MCTIC nº 4.349, de 04/08/2017, que disciplina os procedimentos para prestação de 

informações, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações — MCTIC, pelas 

empresas beneficiárias dos incentivos fiscais de que trata o Capítulo III da Lei nº 11.196, de 

21/11/2005 (Lei do Bem), referentes às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de 

inovação tecnológica informadas por meio do Formulário Eletrônico — FORMP&D. 

 

Portaria MS-GM nº 1.339, de 19/05/20 DOU de 20/05/20 p. 56 seção 1 — n° 95 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.344, de 19/05/20 DOU de 20/05/20 p. 63 seção 1 — n° 95 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados à 

execução de obras de ampliação. 

 

Portaria MS-GM nº 1.345, de 19/05/20 DOU de 20/05/20 p. 64 seção 1 — n° 95 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de custeio destinados à 

execução de obras de reforma. 

 

Portaria MS-GM nº 1.346, de 19/05/20 DOU de 20/05/20 p. 66 seção 1 — n° 95 — 

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.347, de 19/05/20 DOU de 20/05/20 p. 66 seção 1 — n° 95 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.351, de 19/05/20 DOU de 20/05/20 p. 70 seção 1 — n° 95 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.352, de 19/05/20 DOU de 20/05/20 p. 70 seção 1 — n° 95 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.353, de 19/05/20 DOU de 20/05/20 p. 71 seção 1 — n° 95 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_DC-10352_190520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MCTIC-GM-2256_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1339_190520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1344_190520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1345_190520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1346_190520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1347_190520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1351_190520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1352_190520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1353_190520.pdf
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Portaria MS-GM nº 1.354, de 19/05/20 DOU de 20/05/20 p. 72 seção 1 — n° 95 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Consulta Pública MS-ANVISA nº 812, de 12/05/20 DOU de 20/05/20 p.77 — seção 1 — 

n° 95 — Proposta de alteração da Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 73, de 07/04/2016, 

que dispõe sobre mudanças pós-registro e cancelamento de registro de medicamentos com 

princípios ativos sintéticos e semissintéticos, no que se refere exclusivamente às mudanças do 

tipo 2 (relacionadas aos testes, limites de especificações e métodos analíticos do controle de 

qualidade e estabilidade do insumo farmacêutico ativo e medicamento). 

 

Medida Provisória nº 969, de 20/05/20 DOU de 20/05/20 p.1 — seção 1 — n° 95-A — 

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, para os fins que especifica, e dá 

outras providências. 

 

Portaria MS-GM nº 1.369, de 19/05/20 DOU de 21/05/20 p.131 seção 1 — n° 96 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.370, de 19/05/20 DOU de 21/05/20 p.132 seção 1 — n° 96 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Resolução CREMESP nº 337, de 20/05/20 DOU de 21/05/20 p.165 seção 1 — n° 96 — 

Dispõe sobre a aplicação de multa às instituições que não implementarem as medidas 

necessárias para a prevenção do contágio do Coronavírus COVID-19 e dá outras providências. 

 

Decreto nº 10.360, de 21/05/20 DOU de 22/05/20 p. 4 — seção 1 — n° 97 — Dispõe sobre 

a forma de identificação das autorizações de despesas relacionadas ao enfrentamento de 

calamidade pública nacional decorrente de pandemia e de seus efeitos sociais e econômicos. 

 

Portaria MS-GM nº 801, de 14/04/20 DOU de 22/05/20 p.135 seção 1 — n° 97 

— Republicação — Credencia automaticamente como equipes de Atenção Primária (eAP) os 

códigos das Identificações Nacionais de Equipe — INE das equipes de Atenção Básica com carga 

horária equivalente à Equipe de Saúde da Família certificadas no 3º Ciclo do Programa Nacional 

de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). 

 

Portaria MS-GM nº 1.247, de 18/05/20 DOU de 22/05/20 p.137 seção 1 — n° 97 — 

Prorroga o prazo dos estabelecimentos de Atenção Primária à Saúde com equipes de Saúde da 

Família e equipes de Atenção Primária não informatizadas aderidos ao Projeto Piloto de Apoio à 

Implementação da Informatização na Atenção Primária à Saúde, para iniciar o envio regular dos 

dados por meio de sistema de prontuário eletrônico ao Ministério da Saúde, considerando o 

contexto da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

Coronavírus (Covid-19). 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1354_190520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_CP-MS-ANVISA-812_120520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_MP-969_200520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1369_190520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1370_190520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_RS-CREMESP-337_200520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_DC-10360_210520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-801-REP_140420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1247_180520.pdf
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Portaria MS-GM nº 1.311, de 18/05/20 DOU de 22/05/20 p.144 seção 1 — n° 97 — 

Homologa adesão das Unidades de Saúde da Família (USF) ao Programa Saúde na Hora. 

 

Portaria MS-GM nº 1.388, de 18/05/20 DOU de 22/05/20 p.150 seção 1 — n° 97 – 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 802, de 14/04/20 DOU de 22/05/20 p.135 seção 1 — n° 97 

— Republicação — Habilita Estados, Distrito Federal e Municípios ao recebimento de incentivo 

para estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição, com base na Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição — PNAN, referente ao exercício financeiro de 2020. 

 

Portaria MS-SAES nº 464, de 20/05/20 DOU de 22/05/20 p.178- seção 1 — n° 97 — Inclui 

exames para o diagnóstico laboratorial de infecção pelo SARS-CoV-2 na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Portaria MS-GM nº 285, de 20/02/20 DOU de 25/05/20 p.72 — seção 1 — n° 98 

— Republicação — Homologa adesão das equipes de Saúde da Família informatizadas ao 

Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde 

(Informatiza APS). 

 

Portaria MS-GM nº 1.200, de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.171 — seção 1 — n° 98 — 

Habilita os Municípios em anexo, a receberem, em parcela única, o incentivo de implantação 

de Serviço Residencial Terapêutico — SRT. 

 

Portaria MS-GM nº 1.210, de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.172- seção 1 — n° 98 — 

Habilita municípios a receberem recursos financeiros para estruturação da Vigilância Alimentar e 

Nutricional por meio da compra de equipamentos antropométricos adequados. 

 

Portaria MS-GM nº 1.248, de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.176 — seção 1 — n° 98 — 

Exclui propostas do anexo da Portaria nº 623/GM/MS, de 31 de março de 2020, que habilita 

Municípios a receber recurso referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica 

(PAB). 

 

Portaria MS-GM nº 1.250, de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.176 — seção 1 — n° 98 — 

Exclui propostas do anexo da Portaria nº 624/GM/MS, de 31 de março de 2020, que habilita 

Municípios a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica 

(PAB). 

 

Portaria MS-GM nº 1.253, de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.176 — seção 1 — n° 98 — 

Exclui propostas do anexo da Portaria nº 705/GM/MS, de 06 de abril de 2020, que habilita 

Municípios a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica 

(PAB). 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1311_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1388_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-802-REP_140420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-SAES-464_200520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-285-REP_200220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1200_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1210_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1248_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1250_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1253_180520.pdf
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Portaria MS-GM nº 1.254, de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.177 — seção 1 — n° 98 — 

Exclui proposta do anexo da Portaria nº 706/GM/MS, de 6 de abril de 2020, que habilita Município 

a receber recurso referente ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB). 

 

Portaria MS-GM nº 1.263, de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.178 — seção 1 — n° 98 — 

Exclui propostas do anexo Portaria nº 765/GM/MS, de 8 de abril de 2020, que habilita Municípios 

a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB). 

 

Portaria MS-GM nº 1.272 de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.179 — seção 1 — n° 98 — 

Estabelece a suspensão temporária da transferência a Estados e Municípios, de recursos incluídos 

no Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), destinados ao custeio de Equipes 

Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio (Programa Melhor 

em Casa). 

 

Portaria MS-GM nº 1.285 de 18/05/20 DOU de 25/05/20 p.181 — seção 1 — n° 98 — 

Exclui propostas do anexo Portaria nº 766/GM/MS, de 8 de abril de 2020, que habilita Municípios 

a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB). 

 

Portaria MS-GM nº 1.334 de 19/05/20 DOU de 25/05/20 p.187 — seção 1 — n° 98 — 

Estabelece a suspensão da transferência dos recursos incluídos no Bloco de Custeio das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde — Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar, incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Município de 

São Paulo/SP, destinados ao custeio das Centrais de Regulação. 

 

Lei nº 14.001, de 22/05/20 DOU de 22/05/20 p.1- seção 1 — n° 97-D – Ed. Extra — 

Altera a Lei nº 13.898, de 11/11/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a 

execução da Lei Orçamentária de 2020. 

 

Medida Provisória nº 970, de 25/05/20 DOU de 26/05/20 p. 1 — seção 1 — n° 99 — Abre 

crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Saúde e da Cidadania, para os fins que 

especifica e dá outras providências. 

 

Portaria MS-GM nº 1.057 de 18/05/20 DOU de 26/05/20 p.55 — seção 1 — n° 99 — 

Desabilita Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipe Multiprofissional de 

Apoio (EMAP) e estabelece a dedução de recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 

Públicos de Saúde — Grupo de Atenção Especializada, incorporado ao limite financeiro de Média e 

Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 1.065 de 18/05/20 DOU de 26/05/20 p.55 — seção 1 — n° 99 — Exclui 

propostas dos anexos de Portarias que habilitam Estado, Município ou Distrito Federal a receber 

recursos referente ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta 

Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 1.279 de 18/05/20 DOU de 26/05/20 p.57 — seção 1 — n° 99 — 

Estabelece a suspensão temporária da transferência a Estados e Municípios, de recursos incluídos 

no Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), destinados ao custeio de Equipes 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1254_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1263_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1272_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1285_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1334_190520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_LE-14001_220520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_MP-970_250520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1057_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1065_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels93/U_PT-MS-GM-1279_180520.pdf
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Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio (Programa Melhor 

em Casa). 

 

Decreto nº 10.350, de 18/05/20 DOU de 18/05/20 p.1 — seção 1 — Ed. Extra — n°93-A — 

Dispõe sobre a criação da Conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e 

regulamenta a Medida Provisória nº 950, de 8 de abril de 2020, e dá outras providências. 

 

Portaria MCTIC-GM nº 2.190, de 14/05/20 DOU de 19/05/20 p.8 — seção 1 — n°94 — Institui 

a Subcomissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, no âmbito do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

 

Portaria MS-GM nº 1.231, de 18/05/20 DOU de 19/05/20 p.55 — seção 1 — n°94 — Prorroga, 

excepcionalmente para o ano de 2020, o prazo para apresentação de contas referente ao exercício 

de 2019 no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 

Saúde — Proadi-SUS. 

 

Portaria MS-GM nº 1.266, de 15/05/20 DOU de 15/05/20 p.2 — seção 1 — Edição Extra — 

n°92-B — Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva — UTI Adulto Tipo II — COVID-19 e 

estabelece recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo 

Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo e Municípios. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 386, de 15/05/20 DOU de 15/05/20 p.3 — seção 1 — 

Edição Extra — n°92-B — Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários 

para obtenção da Anuência Excepcional para Fabricação, Comercialização e Doação de 

Equipamentos de Suporte Respiratório Emergencial e Transitório do tipo “Ambu Automatizado”. 

 

Portaria MC-SEDS nº 69, de 14/05/20 DOU de 16/05/20 p.379 — seção 1 — n°93 — Aprova 

recomendações gerais para a garantia de proteção social à população em situação de rua, inclusive 

imigrantes, no contexto da pandemia do novo Coronavírus, Covid-19. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 380, de 12/05/20 DOU de 18/05/20 p.443 — seção 1 — n°93 

— Retificação — Altera o art. 1º da Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 364, de 

1º/04/2020, que suspende os efeitos da Resolução — RDC nº 302, de 13/10/2005, em caráter 

temporário e excepcional, para os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA) que irão 

realizar análises para o diagnóstico da COVID-19. 

 

Portaria MS-FUNASA nº 2.385, de 15/05/20 DOU de 18/05/20 p.488 — seção 1 — n°93 — 

Dispõe sobre a reabertura de prazo para cadastramento de propostas nos processos de seleção 

das Portarias nºs 9.635, 9.636, 9.637, 9.638 e 9.639/2019. 

 

Resolução CFFa nº 573, de 15/05/20 DOU de 18/05/20 p.524 — seção 1 — n°93 — Dispõe 

sobre a dispensa de registro secundário para profissionais no exercício de suas atividades na 

jurisdição de outro CRFa, em programas de combate à Covid-19, durante a crise causada pelo 

Coronavírus (SARS-CoV-2). 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels92/U_DC-10350_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels92/U_PT-MCTIC-GM-2190_140520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels92/U_PT-MS-GM-1231_180520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels91/U_PT-MS-GM-1266_150520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels91/U_RS-MS-ANVISA-RDC-386_150520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels91/U_PT-MC-SEDS-69_140520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels91/U_RS-MS-ANVISA-RDC-380-RET_120520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels91/U_PT-MS-FUNASA-2385_150520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels91/U_RS-CFFa-573_150520.pdf
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Deliberação CRF-SP nº 8, de 15/05/20 DOU de 18/05/20 p.525 — seção 1 — n°93 — 

Disciplina a utilização de assinatura eletrônica, nos termos do Decreto nº 8.539/2015. 

 

Lei nº 13.998, de 14/05/20 DOU de 15/05/20 p.2 — seção 1 — n°92 — Promove mudanças 

no auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020; e dá outras 

providências. 

 

Medida Provisória nº 966, de 13/05/20 DOU de 14.05.2020 — Dispõe sobre a 

responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia 

da covid-19. 

 

Portaria MS-SAES nº 425, de 11/05/20 DOU de 15/05/20 p.50 — seção 1 — n°92 — Concede 

classificação de acordo com a complexidade tecnológica a estabelecimento de saúde. 

 

Portaria MS-SAES nº 426, de 11/05/20 DOU de 15/05/20 p.51 — seção 1 — n°92 — Concede 

classificação de acordo com a complexidade tecnológica a estabelecimento de saúde. 

 

Portaria MS-SAES nº 430, de 12/05/20 DOU de 15/05/20 p.51 — seção 1 — n°92 — Concede 

classificação de acordo com a complexidade tecnológica a estabelecimento de saúde. 

 

Portaria ME-SEF nº 11.504, de 13/05/20 DOU de 13/05/20 p.1 — seção 1 — Edição Extra — 

n°90-A — Altera, mediante antecipação e remanejamento, os cronogramas de pagamento de que 

tratam os Anexos II, IV, VIII e X do Decreto nº 10.249, de 19 de fevereiro de 2020. 

 

Resolução PR-CC nº 4, de 13/05/20 DOU de 14/05/20 p.8 — seção 1 — n°91 — Institui 

Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações Estratégicas de Tecnologia da Informação, em 

resposta aos impactos relacionados à pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

 

Resolução PR-CC nº 5, de 13/05/20 DOU de 14/05/20 p.9 — seção 1 — n°91 — Institui Grupo 

de Trabalho de Apoio aos Brasileiros no Exterior, em resposta aos impactos relacionados ao 

Coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-19. 

 

Portaria MS-GM nº 1.176, de 08/05/20 DOU de 14/05/20 p.65 — seção 1 — n°91 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário 

do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 301, de 21/08/19 DOU de 14/05/20 p.66 — seção 1 — n°91 

— Retificação — Dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos. 

 

Portaria MS-GM nº 1.153, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.87 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels91/U_DL-CRF-SP-8_150520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels90/U_LE-13998_140520.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv966.htm
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels90/U_PT-MS-SAES-425_110520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels90/U_PT-MS-SAES-426_110520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels90/U_PT-MS-SAES-430_120520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels89/U_PT-ME-SEF-11504_130520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels89/U_RS-PR-CC-4_130520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels89/U_RS-PR-CC-5_130520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels89/U_PT-MS-GM-1176_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels89/U_RS-MS-ANVISA-RDC-301-RET_210819.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1153_080520.pdf
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Portaria MS-GM nº 1.157, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.90 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados à 

execução de obras de ampliação. 

 

Portaria MS-GM nº 1.161, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.92 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.162, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.93 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.169, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.97 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário 

do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 1.172, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.97 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.173, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.98 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.174, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.99 — seção 1 — n°90 — 

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.175, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.99 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.177, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.99 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário 

do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 1.179, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.101 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.180, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.101 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.181, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.101 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1157_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1161_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1162_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1169_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1172_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1173_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1174_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1175_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1177_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1179_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1180_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1181_080520.pdf
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Portaria MS-GM nº 1.186, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.107 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.187, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.107 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.188, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.108 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.189, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.108 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.193, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.111 — seção 1 — n° 90 — 

Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde a serem 

disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e 

serviços relacionados à COVID 19. 

 

Portaria MS-GM nº 1.194, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.111 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.196, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.112 — seção 1 — n°90 — 

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento 

temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 1.197, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.112 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário 

do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 1.213, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.114 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados à 

execução de obras de construção. 

 

Portaria MS-GM nº 1.216, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.115 — seção 1 — n°90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1.217, de 08/05/20 DOU de 13/05/20 p.115 — seção 1 — n° 90 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 380, de 12/05/20 DOU de 13/05/20 p.118 — seção 1 — n° 

90 — Altera o art. 1º da Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 364, de 1º/04/2020, que 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1186_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1187_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1188_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1189_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1193_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1194_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1196_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1197_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1213_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1216_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_PT-MS-GM-1217_080520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_RS-MS-ANVISA-RDC-380_120520.pdf
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suspende os efeitos da Resolução — RDC nº 302, de 13/10/2005, em caráter temporário e 

excepcional, para os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA) que irão realizar 

análises para o diagnóstico da COVID-19. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 381, de 12/05/20 DOU de 13/05/20 p.118 — seção 1 — n°90 

— Altera a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC n° 352, de 20 de março de 2020, que dispõe 

sobre a autorização prévia para fins de exportação de matéria-prima, produto semi-elaborado, 

produto a granel ou produto farmacêutico acabado destinados ao combate da COVID-19. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 382, de 12/05/20 DOU de 13/05/20 p.119 — seção 1 — n° 

90 — Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para tratamento das 

petições de pós-registro de fórmulas para nutrição enteral e fórmulas infantis, em virtude da 

emergência de saúde pública internacional provocada pelo SARS-CoV-2. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 383, de 12/05/20 DOU de 13/05/20 p.119 — seção 1 — n°90 

— Dispõe sobre a importação para unidade hospitalar ou estabelecimento de assistência à saúde. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 384, de 12/05/20 DOU de 13/05/20 p.120 — seção 1 — n°90 

— Dispõe sobre inclusão temporária de procedimento de emissão de certificado sanitário por 

análise documental, regulamentado na Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 72, de 29 de 

dezembro de 2009, às embarcações durante à vigência da pandemia de COVID-19. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 385, de 12/05/20 DOU de 13/05/20 p.120 — seção 1 — 

n°90 — Altera a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 346, de 12 de março de 2020, 

que define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a certificação de 

boas práticas de fabricação para fins de registro e alterações pós-registro de insumo farmacêutico 

ativo, medicamento e produtos para saúde em virtude da emergência de saúde pública 

internacional do Novo Coronavírus. 

 

Resolução CFO nº 223, de 12/05/20 DOU de 13/05/20 p.122 — seção 1 — n°90 — Altera o 

artigo 1º da Resolução CFO-221, de 25 de março de 2020, que suspende os prazos de expedientes 

administrativos no Conselho Federal e nos Conselhos Regionais de Odontologia, que estejam em 

regime de quarentena, tele trabalho ou equivalente, desde que dependam de acesso presencial 

dos servidores responsáveis pela resposta e andamento à estrutura física das sedes, até o retorno 

regular das atividades. 

 

Decreto nº 10.344, de 11/05/20 DOU de 11/05/20 p.1 — seção 1 — Edição Extra — n°88-A 

— Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. 

 

Portaria Interministerial ME-MEC nº 197, de 08/05/20 DOU de 11/15/20 p.43 — seção 1 

n°88 — Atualiza os fatores do banco de professor-equivalente do Magistério Superior das 

universidades federais, de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI do art. 2º do Decreto nº 7.485, 

de 18 de maio de 2011, e dá outras providências. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_RS-MS-ANVISA-RDC-381_120520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_RS-MS-ANVISA-RDC-382_120520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_RS-MS-ANVISA-RDC-383_120520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_RS-MS-ANVISA-RDC-384_120520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_RS-MS-ANVISA-RDC-385_120520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels88/U_RS-CFO-223_120520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels87/U_DC-10344_110520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels86/U_PT-INTERM-ME-MEC-197_080520.pdf
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Portaria ME-SECEX nº 25, de 08/05/20 DOU de 11/05/20 p.43 — seção 1 n°88 — Dispõe 

sobre as importações de ventiladores pulmonares, monitores de sinais vitais, bombas de infusão, 

equipamentos de oximetria e capnógrafos, usados. 

 

Medida Provisória nº 961, de 06/05/20 DOU de 07/05/20 — Autoriza pagamentos 

antecipados nas licitações e nos contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e amplia o 

uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas — RDC durante o estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

 

Medida Provisória nº 960, de 06/05/20 DOU de 07/05/2020 — Prorroga os prazos de 

suspensão de pagamentos de tributos previstos nos atos concessórios do regime especial de 

drawback, que tenham sido prorrogados por um ano pela autoridade fiscal e tenham termo em 

2020. 

 

Decreto nº 10.342, de 07/05/20 DOU de 07/05/20 p. 1 — seção 1 n° 86-A — Ed. Extra — 

Altera o Decreto nº 10.282, de 20/03/2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 06/02/2020, 

para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. 

 

Emenda Constitucional nº 106, de 2020 DOU de 08/05/20 p. 1 — seção 1 n° 87 — Institui 

regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade 

pública nacional decorrente de pandemia. 

 

Portaria ME-SEF nº 11.449, de 06/05/20 DOU de 08/05/20 p. 119 — seção 1 n° 87 — Abre 

aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Saúde; da Infraestrutura; e do Meio Ambiente, e de 

Encargos Financeiros da União, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 

vigente. 

 

Portaria MS-GM nº 1.124, de 07/05/20 DOU de 08/05/20 p. 164 — seção 1 n° 87 — 

Estabelece regras de forma excepcional para as transferências de recursos do Bloco de Custeio — 

Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar — MAC pelo período 

de 120 (cento e vinte) dias. 

 

Resolução COFEN nº 639, de 06/05/20 DOU de 08/05/20 p. 222 — seção 1 — n° 87 — Dispõe 

sobre as competências do Enfermeiro no cuidado aos pacientes em ventilação mecânica no 

ambiente extra e intra-hospitalar. 

 

Portaria MS-GM nº 1.089, de 04/05/20 DOU de 06/05/20 p. 3 — seção 1 n° 85-A — Ed. Extra 

— Habilita leitos de Unidade de Terapia Intensiva — UTI Adulto Tipo II — COVID-19 e estabelece 

recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo Coronavírus 

(COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo e Municípios. 

 

Lei nº 13.995, de 05/05/20 DOU de 06/05/20 p. 1- seção 1 n° 85 — Dispõe sobre a prestação 

de auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que 

participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com 

o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels86/U_PT-ME-SECEX-25_080520.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv961.htm#:~:text=MPV%20961&text=Autoriza%20pagamentos%20antecipados%20nas%20licita%C3%A7%C3%B5es,20%20de%20mar%C3%A7o%20de%202020.
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141795/pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels85/U_DC-10342_070520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels85/U_EC-106_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels85/U_PT-ME-SEF-11449_060520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels85/U_PT-MS-GM-1124_070520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels85/U_RS-COFEN-639_060520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels84/U_PT-MS-GM-1089_040520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels83/U_LE-13995_050520.pdf
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Medida Provisória nº 956, de 24/04/20 DOU 30/04/20 — Abre crédito extraordinário, em 

favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 25.720.000.000,00, para o fim que especifica. 

 

Medida Provisória nº 957, de 27/04/20 DOU 30/04/2020 — Abre crédito extraordinário, em 

favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 500.000.000,00, para o fim que especifica. 

 

Medida Provisória nº 958, de 24/04/20 DOU 30/04/2020 — Estabelece normas para a 

facilitação do acesso ao crédito e mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia 

de Coronavírus (covid-19). 

 

Medida Provisória nº 959, de 29/04/20 DOU 29/04/20 — Estabelece a operacionalização do 

pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do benefício 

emergencial mensal de que trata a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, e prorroga 

a vacatio legis da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que estabelece a Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais — LGPD. 

 

Portaria nº 204, de 29/04/20 DOU 29/04/20 — Dispõe sobre a restrição excepcional e 

temporária de entrada no País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, por via terrestre, 

conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa. 

 

Medida Provisória nº 953, de 28/04/20 DOU 28/04/20 — Abre crédito extraordinário em 

favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 2.550.000.000,00, para o fim que especifica. 

 

Portaria MCTIC-GM nº 1.892, de 27/04/20 DOU de 06/05/20 p. 9 — seção 1 n° 85 — 

Institui Grupo de Trabalho para propor o aperfeiçoamento da aplicação da Lei nº 11.196, de 

21 de novembro de 2005 (Lei do Bem). 

 

Portaria MEC-GM nº 458, de 05/05/20 DOU de 06/05/20 p. 57 — seção 1 n° 85 — Institui 

normas complementares necessárias ao cumprimento da Política Nacional de Avaliação da 

Educação Básica. 

 

Portaria MS-SAES nº 397, de 29/04/20 DOU de 06/05/20 p. 73- seção 1 n° 85 — Altera 

atributos de procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais do SUS. 

 

Portaria MS-SAPS nº 49, de 27/12/19 DOU de 06/05/20 p. 79 — seção 1 n° 85 

— Republicação — Define e homologa os códigos referentes s Identificações Nacionais de Equipe 

e aos Cadastros Nacionais de Estabelecimentos de Saúde das equipes ou serviços de Atenção 

Primária à Saúde credenciados e cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação. 

 

Instrução Normativa ME-SRF nº 1.944, de 04/05/20 DOU de 04/05/20 p. 1 — seção 1 n° 

83-A — Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro de 2006, que disciplina o 

despacho aduaneiro de importação, em decorrência da pandemia da doença pelo Coronavírus 

2019 (Covid-19). 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv956.htm#:~:text=MEDIDA%20PROVIS%C3%93RIA%20N%C2%BA%20956%2C%20DE%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202020&text=Abre%20cr%C3%A9dito%20extraordin%C3%A1rio%2C%20em%20favor,que%20lhe%20confere%20o%20art.
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141700/pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv958.htm#:~:text=MEDIDA%20PROVIS%C3%93RIA%20N%C2%BA%20958%2C%20DE%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202020&text=Estabelece%20normas%20para%20a%20facilita%C3%A7%C3%A3o,coronav%C3%ADrus%20(covid%2D19).&text=IX%20%2D%20art.,19%20de%20julho%20de%202002.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv959.htm
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-204-de-29-de-abril-de-2020-254499736
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141578/pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels83/U_PT-MCTIC-GM-1892_270420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels83/U_PT-MEC-GM-458_050520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels83/U_PT-MS-SAES-397_290420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels83/U_PT-MS-SAPS-49-REP_271219.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels82/U_IN-ME-SRF-1944_040520.pdf
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Portaria MCTIC-GM nº 1.917, de 29/04/20 DOU de 30/04/20 p. 1- seção 1 n° 82- A — Ed. 

Extra — Disciplina os procedimentos técnicos e operacionais de promoção, acompanhamento, 

avaliação e fiscalização da execução dos contratos de gestão firmados com entidades qualificadas 

como Organizações Sociais (OS) e dá outras providências. 

 

Portaria MS-GM nº 951, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 18- seção 1 n° 82- B — Ed. Extra 

— Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento 

temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 953, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 21- seção 1 n° 82- B — Ed. Extra 

— Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento 

temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 957, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 27- seção 1 n° 82- B — Ed. Extra 

— Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento 

temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 962, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 42- seção 1 n° 82- B — Ed. Extra 

— Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 963, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 45- seção 1 n° 82- B — Ed. Extra 

— Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 964, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 46- seção 1 n° 82- B — Ed. Extra 

— Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 965, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 46- seção 1 n° 82- B — Ed. Extra 

— Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 966, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 47- seção 1 n° 82- B — Ed. Extra 

— Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 967, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 48- seção 1 n° 82- B — Ed. 

Extra — Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 972, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 54- seção 1 n° 82- B — Ed. 

Extra — Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels81/U_PT-MS-GM-962_240420.pdf
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Portaria MS-GM nº 977, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 59- seção 1 n° 82- B — Ed. 

Extra — Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao 

incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 978, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 60- seção 1 n° 82- B — Ed. 

Extra — Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 981, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 61- seção 1 n° 82- B — Ed. 

Extra — Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 982, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 62- seção 1 n° 82- B — Ed. 

Extra — Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 983, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 63- seção 1 n° 82- B — Ed. 

Extra — Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 984, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 63- seção 1 n° 82- B — Ed. 

Extra — Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1001, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 79- seção 1 n° 82- B — Ed. 

Extra — Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde a 

serem disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações 

e serviços relacionados à COVID 19. 

 

Portaria MS-GM nº 1005, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 81- seção 1 n° 82- B — Ed. 

Extra — Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1006, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 82- seção 1 n° 82- B — Ed. 

Extra — Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1008, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 83- seção 1 n° 82- B — Ed. 

Extra — Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 1010, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 84- seção 1 n° 82- B — Ed. 

Extra — Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição 

de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 
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Portaria MS-GM nº 1032, de 24/04/20 DOU de 30/04/20 p. 85- seção 1 n° 82- B — Ed. 

Extra — 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 378, de 28/04/19 DOU de 30/04/20 p. 90 — seção 1 — 

n° 82 — B — Ed. Extra — Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para 

a importação, comercialização e doação de ventiladores pulmonares, monitores de sinais vitais, 

bombas de infusão, equipamentos de oximetria e capnógrafos usados, indispensáveis em 

unidades de terapia intensiva, em virtude da emergência de saúde pública internacional 

relacionada a COVID-19. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 379, de 30/04/19 DOU de 30/04/20 p. 90 — seção 1 — 

n° 82 — B — Ed. Extra — Altera a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 356, de 23 de 

março de 2020, que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a 

fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para 

uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada 

ao SARS-CoV-2. 

 

Decreto nº 10.329, de 28/04/20 DOU de 04/05/20 p. 2 — seção 1 n° 83 — Retificação 

— Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. 

 

Portaria MS-SCTIIES nº 16, de 29/04/20 DOU de 04/05/20 p. 89- seção 1 n° 83 — 

Torna pública a decisão de incorporar a dapagliflozina para o tratamento de diabetes mellitus 

tipo 2 e de não incorporar a empagliflozina para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS. 

 

Resolução Regimental MS-ANS nº 13, de 29/04/20 DOU de 04/05/20 p. 91- seção 1 n° 

83 — Altera o Anexo I da Resolução Regimental — RR nº 1, de 17 de março de 2017, que institui 

o Regimento Interno da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS. 

 

Portaria MS-FUNASA nº 2.042, de 16/04/20 DOU de 04/05/20 p. 133 — seção 1 n° 83 — 

Institui o Comitê Gestor do Programa Sustentar, conforme preconiza a Portaria nº 3069/2018. 

 

Resolução CFMV nº 1.322, de 30/04/19 DOU de 04/05/20 p. 203 — seção 1 — n° 83 — 

Dispõe ad referendum do Plenário do CFMV, acerca do acompanhamento e sustentação oral 

remota e eletrônica em processos que tramitam no Sistema CFMV/CRMVs durante o 

enfrentamento da crise provocada pela Pandemia do COVID-19. 

 

Portaria PR-CC nº 204, de 29/04/20 DOU de 30/04/20 p. 1 — seção 1 n° 81-B — Ed. Extra 

— Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, de 

qualquer nacionalidade, por via terrestre, conforme recomendação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária — Anvisa. 

 

Decreto nº 10.333, de 29/04/20 DOU de 30/04/20 p. 1 — seção 1 n° 82 — Aprova o 

Regulamento do Fundo de Desenvolvimento Social. 
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Portaria MS-SAES nº 245, de 23/04/20 DOU de 30/04/20 p. 90- seção 1 n° 

82- Republicação — Inclui procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento 

exclusivo de pacientes com diagnóstico de infecção pelo COVID-19 e altera o Sistema de 

Informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS) para permitir o registro de ações relativas ao 

enfrentamento do COVID-19. 

 

Portaria MS-FUNASA nº 2.172, de 29/04/20 DOU de 30/04/20 p. 95 — seção 1 n° 82- 

Dispõe sobre medidas administrativas excepcionais para a garantia de continuidade dos 

instrumentos de repasse, decorrente do estado de calamidade pública pelo Coronavírus (COVID-

19), previsto no Decreto Legislativo nº 6, de 20.03.2020 e de acordo com a Portaria nº 134, de 

30 de março de 2020 e Decreto nº 10.315, de 6 de abril de 2020. 

 

Portaria Interministerial PR-CC nº 203, de 28/04/20 DOU de 28/04/20 p. 1 — seção 1 

n° 80-A — Ed. Extra — Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de 

estrangeiros, por via aérea, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

— Anvisa. 

 

Decreto nº 10.329, de 28/04/20 DOU de 29/04/20 p. 5 — seção 1 n° 81 — Altera o Decreto 

nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 377, de 28/04/19 DOU de 29/04/20 p. 56 — seção 1 

— n° 81 — Autoriza, em caráter temporário e excepcional, a utilização de “testes rápidos” 

(ensaios imunocromatográficos) para a COVID-19 em farmácias, suspende os efeitos do § 2º 

do art. 69 e do art. 70 da Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 44, de 17 de agosto de 

2009. 

 

Portaria PR-CC-INTI nº 20, de 27/04/20 DOU de 28/04/20 p. 1 — seção 1 n° 80 — Altera 

os arts. 2º, 17, 21, 23 24, 25 e 26 do Anexo da Portaria n° 20, de 28 de fevereiro de 2018, e 

aprova o Regimento Interno do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação — ITI. 

 

Portaria Interministerial PR-CC nº 201, de 24/04/20 DOU de 24/04/20 p. 1 — seção 1 

n° 78-B — Ed. Extra — Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de 

estrangeiros, por transporte aquaviário, conforme recomendação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária — Anvisa. 

 

Portaria MCTIC-GM nº 1.819, de 23/04/20 DOU de 27/04/20 p. 13 — seção 1 n° 79 — 

Aprova os parâmetros de aplicação dos recursos e os limites máximos anuais de recursos para as 

operações especiais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico — FNDCT, 

propostos pela Resolução nº 4/2020/SEI-MCTIC, de 16 de abril de 2020, da Câmara Técnica de 

Políticas de Incentivo à Inovação. 

 

Portaria MS-SAES nº 296, de 03/04/20 DOU de 27/04/20 p.48 — seção 1 — n° 79 

— Retificação — Inclui o procedimento de dosagem de peptídeos natriuréticos tipo B (BNP e NT-
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels77/U_PT-MS-SAES-296-RET_030420.pdf


 

 

                                 

                                                                                             

WWW.INACIOEPEREIRA.COM.BR 
                                                                                             PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR, 30 – CJ. 7A 

                                                                                 REPÚBLICA – SÃO PAULO/SP – CEP: 01047-010 

                                                                    CONTATO@INACIOEPEREIRA.COM.BR - (11) 3256-1159 

 

 

 

25 

ProBNP) na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do 

Sistema Único de Saúde — SUS. 

 

Portaria CRF-SP nº 16, de 24/04/20 DOU de 27/04/20 p. 113- seção 1 — n° 79 — Dispõe 

acerca da prorrogação da suspensão de prazos administrativos no âmbito deste CRF-SP em virtude 

das medidas de enfretamento da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Lei nº 13.993, de 23/04/20 DOU de 24/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 78 — Dispõe sobre a 

proibição de exportações de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate à 

epidemia de Coronavírus no Brasil. 

 

Portaria MC-SEDS nº 59, de 22/04/20 DOU de 24/04/20 p. 145 — seção 1 n° 78 — Aprova 

orientações e recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência 

Social — SUAS dos estados, municípios e Distrito Federal quanto ao atendimento nos serviços de 

acolhimento de crianças e adolescentes no contexto de emergência em saúde pública decorrente 

do novo Coronavírus, COVID-19. 

 

Portaria MS-GM nº 828, de 17/04/20 DOU de 24/04/20 p. 203 — seção 1 n° 78 — Altera 

a Portaria de Consolidação nº 6/2017/GM/MS, para dispor sobre os Grupos de Identificação 

Transferências federais de recursos da saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 866, de 17/04/20 DOU de 24/04/20 p. 206 — seção 1 n° 78 — 

Credencia municípios a receberem incentivos financeiros referentes às Equipes de Atenção 

Primária (eAP). 

 

Portaria MS-GM nº 878, de 20/04/20 DOU de 24/04/20 p. 208 — seção 1 n° 78 — 

Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo de 

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) a serem disponibilizados 

ao Estado de São Paulo. 

 

Portaria MS-GM nº 898, de 20/04/20 DOU de 24/04/20 p. 210 — seção 1 n° 78 — Habilita 

leitos da Unidade de Terapia Intensiva — UTI Adulto Tipo II — COVID-19 e estabelece recurso do 

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser 

disponibilizado ao Estado de São Paulo e Municípios. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 301, de 21/08/19 DOU de 24/04/20 p. 221 — seção 1 — 

n° 78 — Republicação — Dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos. 

 

Resolução CFN nº 652, de 20/04/20 DOU de 24/04/20 p. 305 — seção 1 — n° 78 — Institui 

o Código de Processamento Disciplinar para o Nutricionista e o Técnico em Nutrição e Dietética 

(TND) e dá outras providências. 

 

Portaria CREMESP nº 43, de 23/04/20 DOU de 24/04/20 p. 309 — seção 1 — n° 78 — 

Dispõe sobre o atendimento ao público na sede e nas Delegacias Regionais do CREMESP. 
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Lei nº 13.992, de 22/04/20 DOU de 23/04/20 p. 6 — seção 1 — n° 77 — Suspende por 120 

(cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção 

das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Decreto nº 10.324, de 22/04/20 DOU de 23/04/20 p. 9 — seção 1 — n° 77 — Altera o 

Decreto nº 10.249, de 19/02/2020, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e 

estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 

2020. 

 

Portaria MC-GM nº 366, de 22/04/20 DOU de 23/04/20 p. 16 — seção 1 n° 77 — Dispõe 

acerca de medidas para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19, no âmbito do 

Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS. 

 

Resolução CFM nº 2.271, de 14/02/20 DOU de 23/04/20 p. 90 — seção 1 — n° 77 — Define 

as unidades de terapia intensiva e unidades de cuidado intermediário conforme sua complexidade 

e nível de cuidado, determinando a responsabilidade técnica médica, as responsabilidades éticas, 

habilitações e atribuições da equipe médica necessária para seu adequado funcionamento. 

 

Resolução CFO nº 222, de 22/04/20 DOU de 23/04/20 p. 92 — seção 1 — n° 77 — Dispõe 

sobre a utilização de meios tecnológicos para realização e documentação de reuniões dos órgãos 

colegiados do Sistema Conselhos de Odontologia durante o período de suspensão das 

atividades em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

 

Resolução nº 160, de 17/04/20 DOU 20/04/20 — Estabelece diretrizes para as reuniões do 

Plenário do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (CG ICP-

Brasil) durante o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do Coronavírus (COVID-19). 

 

Recomendação Conjunta MC-GM nº 1, de 16/04/20 DOU de 17/04/20 p. 1 — seção 1 — 

n° 74-A — Ed. Extra — Dispõe sobre cuidados a crianças e adolescentes com medida protetiva de 

acolhimento, no contexto de transmissão comunitária do novo Coronavírus (Covid-19), em todo 

o território nacional e dá outras providências. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 373, de 16/04/20 DOU de 17/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 

74-B — Ed. Extra — Altera o art. 29 da Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 72, de 

29/12/2009 que dispõe sobre o Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde nos portos 

de controle sanitário instalados em território nacional, e embarcações que por eles transitem 

durante a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) COVID-19. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 374, de 16/04/20 DOU de 17/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 

74-B — Ed. Extra — Altera a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 345, de 16/12/2002, 

para adequação à Lei nº 13.043, de 13/11/2014, que altera o prazo de vigência para a Autorização 

de Funcionamento de Empresas para prestadores de serviço em Portos, Aeroportos, Fronteiras e 
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Recintos Alfandegados e para adequação ao art. 50 da Lei n° 6.360, de 23/09/1976, que 

estabelece a validade em todo o território nacional da Autorização de Funcionamento de Empresa. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 375, de 17/04/20 DOU de 17/04/20 p. 2 — seção 1 — n° 

74-B — Ed. Extra — Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre o regime para a 

submissão de ensaios clínicos utilizados para a validação de dispositivos médicos de classes III e 

IV identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de 

saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. 

 

Medida Provisória nº 954, de 17/04/20 DOU de 17/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 74-C — Ed. 

Extra — Dispõe sobre o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações 

prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado e de Serviço Móvel Pessoal com a Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fins de suporte à produção estatística oficial 

durante a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

Decreto nº 10.323, de 17/04/20 DOU de 20/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 75 — Altera a 

relação a que se refere a Seção I do Anexo III à Lei nº 13.898, de 11/11/2019, que dispõe sobre 

as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2020. 

 

Portaria MS-SESAI nº 3, de 17/04/20 DOU de 20/04/20 p. 161 — seção 1 n° 75 — Institui 

o Comitê de Crise para planejamento, coordenação, execução, supervisão e monitoramento dos 

Impactos da COVID-19 no âmbito da Saúde dos Povos Indígenas, com orientações específicas 

para a organização dos atendimentos na assistência à população indígena no território de 

abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena —DSEI Alto Rio Negro. 

 

Medida Provisória nº 955, de 20/04/20 DOU de 20/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 75-A — Ed. 

Extra — Revoga a Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019, que institui o Contrato 

de Trabalho Verde e Amarelo e altera a legislação trabalhista. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 376, de 20/04/20 DOU de 20/04/20 p. 3 — seção 1 — n° 

75-B — Ed. Extra — Altera a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 355, de 23/03/2020, 

que a dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais afetos aos requerimentos de atos públicos 

de liberação de responsabilidade da Anvisa em virtude da emergência de saúde pública 

internacional relacionada ao SARS-CoV-2. 

 

Portaria PR-CC nº 195, de 20/04/20 DOU de 20/04/20 p. 1 — seção 1 n° 75-C — Ed. Extra 

— Prorroga a restrição excepcional e temporária de entrada no País, por via terrestre, de 

estrangeiros provenientes da República Oriental do Uruguai. 

 

Resolução nº 373, de 16/04/20 DOU 17/04/20 — Altera o art. 29 da Resolução de Diretoria 

Colegiada — RDC nº 72, de 29 de dezembro de 2009 que dispõe sobre o Regulamento Técnico 

que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados em território nacional, 

e embarcações que por eles transitem durante a Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) COVID-19. 
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Portaria MS-SAPS nº 29, de 16/04/20 DOU de 16/04/20 p. 1 — seção 1 n° 73-B- Prorroga 

o prazo da etapa de transição da capitação ponderada do Programa Previne Brasil, referente à 

Portaria nº 2.979/GM/MS, de 12 de novembro de 2019, para as equipes de Saúde da Família e 

equipes de Atenção Primária do Distrito Federal e municípios constantes no Anexo da Portaria nº 

172/GM/MS, de 31 de janeiro de 2020, considerando o contexto da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (covid-19). 

 

Portaria MS-SAPS nº 49, de 16/04/20 DOU de 27/12/19 p. 56 — seção 1 n° 74 

— Republicação — Define e homologa os códigos referentes s Identificações Nacionais de Equipe 

e aos Cadastros Nacionais de Estabelecimentos de Saúde das equipes ou serviços de Atenção 

Primária à Saúde credenciados e cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação. 

 

Medida Provisória nº 951, de 15/04/20 DOU de 15/04/20 p. 1 — seção 1 — n°72-A — Ed. 

Extra — Estabelece normas sobre compras públicas, sanções em matéria de licitação e certificação 

digital e dá outras providências. 

 

Medida Provisória nº 952, de 15/04/20 DOU de 15/04/20 p. 1 — seção 1 — n°72-B — Ed. 

Extra — Dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento de tributos incidentes sobre a 

prestação de serviços de telecomunicações. 

 

Medida Provisória nº 951, de 15/04/20 DOU de 15/04/20 p. 1 — seção 1 — n°72-B — 

Ed. Extra — Retificação — Estabelece normas sobre compras públicas, sanções em matéria de 

licitação e certificação digital e dá outras providências. 

 

Lei Complementar nº 172, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 73 — 

Dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros constantes dos Fundos de 

Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses federais. 

 

Lei nº 13.989, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 73 — Dispõe sobre o 

uso da telemedicina durante a crise causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

 

Decreto nº 10.321, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 4 — seção 1 — n° 73 — Regulamenta 

a Lei nº 13.971, de 27/12/2019, que institui o Plano Plurianual da União para o período 2020 a 

2023, e altera o Decreto nº 9.834, de 12/06/2019, que institui o Conselho de Monitoramento e 

Avaliação de Políticas Públicas. 

 

Resolução PR-CC nº 3, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 6 — seção 1 n° 73 — Institui 

Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações Estratégicas para Construção de Hospitais de 

Campanha Federais e Logística Internacional de Equipamentos Médicos e Insumos de Saúde, em 

resposta aos impactos relacionados ao Coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-19. 

 

Portaria MCTIC-GM nº 1.682, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 34- seção 1 n° 73 — 

Prorroga, até 30 de abril de 2020, o prazo de vigência da Portaria nº 1.186/2020/SEI-MCTIC, de 

20/03/2020, que regulamenta, em caráter excepcional e temporário, a jornada de trabalho 
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remoto, como medida de prevenção a infecção e propagação do novo Coronavírus (2019-nCoV) 

no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Institutos e Unidades 

de Pesquisa. 

 

Portaria MS-GM nº 804, de 14/04/20 DOU de 16/04/20 p. 71 — seção 1 n° 73 — Altera a 

Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o fluxo de 

credenciamento desburocratizado para serviços e equipes de saúde no âmbito da Secretaria de 

Atenção Primária à Saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 813, de 14/04/20 DOU de 16/04/20 p. 71 — seção 1 n° 73 — Dispõe 

sobre a suspensão do prazo processual afeto aos processos administrativos no âmbito da 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) em 

virtude da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional pelo Ministério 

da Saúde, em razão do SARS-CoV-2. 

 

Portaria MS-GM nº 816, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 71 — seção 1 n° 73 — Habilita 

leitos da Unidade de Terapia Intensiva — UTI Adulto Tipo II — COVID-19 e UTI Pediátrico Tipo II 

— COVID-19, e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 

— Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser disponibilizado 

ao Estado de São Paulo e Município de Taubaté. 

 

Portaria MS-GM nº 821, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 73 — seção 1 n° 73 — Estabelece 

a suspensão temporária da transferência a estados e municípios, de recursos incluídos no Bloco 

de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), destinados ao custeio de Equipes 

Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio (Programa Melhor 

em Casa). 

 

Portaria MS-GM nº 827, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 74 — seção 1 n° 73 — Inclui o 

procedimento de complementação de valor de sessão de hemodiálise em pacientes com suspeição 

ou confirmação de COVID-19 na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde — SUS e estabelece recurso do Bloco de Custeio 

das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos municípios, estados e Distrito 

Federal, destinado à realização de hemodiálise em pacientes com suspeição ou confirmação de 

COVID-19. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 371, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 80 — seção 1 — 

n° 73 — Altera a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC n° 370, de 13 de abril de 2020, que 

dispõe sobre a autorização prévia para fins de exportação de matéria-prima, produto semi-

elaborado, produto a granel ou produto farmacêutico acabado destinados ao combate da COVID-

19. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 372, de 15/04/20 DOU de 16/04/20 p. 80 — seção 1 — 

n° 73 — 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. 
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Resolução PR-CC nº 1, de 13/04/20 DOU de 14/04/20 p. 6 — seção 1 n° 71 — Institui o 

Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, 

Crescimento e Desenvolvimento do País, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-19. 

 

Resolução PR-CC nº 2, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 5 — seção 1 n° 72 — Altera a 

Resolução nº 1, de 13/04/2020, para dispor sobre a composição do Grupo de Trabalho para a 

Coordenação de Ações Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e 

Desenvolvimento do País, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-19. 

 

Resolução ME-COFIEX nº 2, de 13/04/20 DOU de 15/04/20 p. 5 — seção 1 n° 72 — Institui 

procedimentos, em caráter extraordinário, para avaliação e autorização da preparação de projetos 

e programas do setor público com o apoio de natureza financeira de fontes externas, em vista da 

decretação do estado de calamidade pública no Brasil, no contexto da pandemia do Coronavírus 

(COVID-19), em conformidade com o disposto no Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020. 

 

Portaria MS-GM nº 774, de 09/04/20 DOU de 15/04/20 p. 76- seção 1 n° 72 

— Republicação — Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de 

Saúde — Grupos do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, 

a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e 

serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar 

decorrente do Coronavírus — COVID 19. 

 

Portaria MS-GM nº 790, de 13/04/20 DOU de 15/04/20 p. 79 — seção 1 n° 72 — 

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 791, de 13/04/20 DOU de 15/04/20 p. 80 — seção 1 n° 72 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário 

do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 795, de 13/04/20 DOU de 15/04/20 p. 81 — seção 1 n° 72 — Habilita 

leitos da Unidade de Terapia Intensiva — UTI Adulto Tipo II — COVID-19 e estabelece recurso do 

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo de Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo. 

 

Portaria MS-GM nº 801, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 82 — seção 1 n° 72 — Credencia 

automaticamente como equipes de Atenção Primária (eAP) os códigos das Identificações Nacionais 

de Equipe — INE das equipes de Atenção Básica com carga horária equivalente à Equipe de Saúde 

da Família certificadas no 3º Ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ-AB). 

 

Portaria MS-GM nº 805, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 86 — seção 1 n° 72 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/U_RS-PR-CC-1_130420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/U_RS-PR-CC-2_140420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/U_RS-ME-COFIEX-2_130420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/U_PT-MS-GM-774-REP_090420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/U_PT-MS-GM-790_130420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/U_PT-MS-GM-791_130420.pdf
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/U_PT-MS-GM-801_140420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/U_PT-MS-GM-805_140420.pdf
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Portaria MS-GM nº 806, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 87 — seção 1 n° 72 — Habilita 

Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica 

(PAB). 

 

Portaria MS-GM nº 808, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 89 — seção 1 n° 72 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados à 

execução de obras de ampliação. 

 

Portaria MS-GM nº 810, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 91 — seção 1 n° 72 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 811, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 92 — seção 1 n° 72 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 812, de 14/04/20 DOU de 15/04/20 p. 92 — seção 1 n° 72 — Habilita 

leitos de Unidade de Terapia Intensiva — UTI Adulto Tipo II — COVID-19 e estabelece recurso do 

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo de Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser disponibilizado ao Estado de São Paulo. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 370, de 13/04/20 DOU de 13/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 

70-A — Ed. Extra — Altera a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC n° 352, de 20/03/2020, 

que dispõe sobre a autorização prévia para fins de exportação de matéria-prima, produto semi-

elaborado, produto a granel ou produto farmacêutico acabado destinados ao combate da 

COVID-19. 

 

Despacho MS-ANVISA-RDC nº 62, de 13/04/20 DOU de 13/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 

70-A — Ed. Extra — Altera a abertura de processo regulatório para alteração da Resolução de 

Diretoria Colegiada — RDC n° 352, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre a autorização 

prévia para fins de exportação de matéria-prima, produto semi-elaborado, produto a granel ou 

produto farmacêutico acabado destinados ao combate da COVID-19. 

 

Resolução nº 02, de 14/04/20 DOU 14/04/20 — Altera a Resolução nº 1, de 13 de abril de 

2020, para dispor sobre a composição do Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações 

Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento do País, no 

âmbito do Comitê de Crise da Covid-19. 

 

Portaria MS-SE nº 296, de 09/04/20 DOU de 14/04/20 p. 54 — seção 1 n° 71 — Define as 

competências dos órgãos subordinados à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde na gestão 

dos Termos de Ajustes vinculados ao 95º Termo de Cooperação Técnica firmado junto à 

Organização Pan-Americana da Saúde. 

 

Portaria MS-SESAI nº 55, de 13/04/20 DOU de 14/04/20 p. 55 — seção 1 n° 71 — Institui 

Equipe de Resposta Rápida, no âmbito dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, para 

enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/U_PT-MS-GM-808_140420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/U_PT-MS-GM-810_140420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/U_PT-MS-GM-811_140420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/U_PT-MS-GM-812_140420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels70/U_RS-MS-ANVISA-RDC-370_130420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels70/U_DESP-MS-ANVISA-RDC-62_130420.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao%202-PR.htm
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels70/U_PT-MS-SE-296_090420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels70/U_PT-MS-SESAI-55_130420.pdf
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Resolução nº 370, de 13/04/20 DOU 13/04/20 — Altera a Resolução de Diretoria Colegiada 

— RDC n° 352, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre a autorização prévia para fins de 

exportação de matéria-prima, produto semi-elaborado, produto a granel ou produto farmacêutico 

acabado destinados ao combate da COVID-19. 

 

Portaria nº 758, de 09/04/20 DOU 09/04/20 — Define o procedimento para o registro 

obrigatório de internações hospitalares dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19, nos 

estabelecimentos de saúde públicos e privados que prestam serviços no SUS. 

 

Medida Provisória nº 950, de 08/04/20 DOU 08/04/20 — Dispõe sobre medidas temporárias 

emergenciais destinadas ao setor elétrico 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 da pandemia de Coronavírus (covid-19). 

 

Medida Provisória nº 948, de 08/04/20 DOU 08/04/20 — Dispõe sobre o cancelamento de 

serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (covid-19). 

 

Instrução normativa nº 4, 07/04/20 DOU 07/04/20 — Estabelece critérios para a 

comprovação do poder de representação legal, para fins de renovação de certificados digitais de 

condomínios, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

 

Medida Provisória nº 947, de 08/04/20 DOU de 08/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 68-A — 

Ed. Extra — Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, para os fins que 

especifica. DOU de 07/04/20 p. 13 — seção 1 n° 67-B — Ed. Extra — Regulamenta os 

procedimentos de que trata o Decreto nº 10.316/2020, a respeito do Auxílio Emergencial instituído 

pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. 

 

Portaria MS-GM nº 414, de 18/03/20 DOU de 09/04/20 p. 48 — seção 1 n° 69 

— Republicação — Autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto e 

Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. 

 

Portaria MS-GM nº 682, de 02/04/20 DOU de 09/04/20 p. 49 — seção 1 n° 69 

— Republicação — Atualiza, para o ano de 2020, os valores dos repasses de recursos financeiros 

federais referente ao Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVisa), do Bloco de Custeio das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde para os Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à execução 

das ações de vigilância sanitária, em função do ajuste populacional de que trata o Art. 463, da 

Portaria de Consolidação n° 6/GM/MS, de 6 de setembro de 2017. 

 

Portaria MS-GM nº 728, de 06/04/20 DOU de 09/04/20 p. 106 — seção 1 n° 69 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário 

do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 732, de 07/04/20 DOU de 09/04/20 p. 111 — seção 1 n° 69 — Prorroga 

os prazos de qualificação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
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WWW.INACIOEPEREIRA.COM.BR 
                                                                                             PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR, 30 – CJ. 7A 

                                                                                 REPÚBLICA – SÃO PAULO/SP – CEP: 01047-010 

                                                                    CONTATO@INACIOEPEREIRA.COM.BR - (11) 3256-1159 

 

 

 

33 

Portaria MS-GM nº 751, de 08/04/20 DOU de 09/04/20 p. 113 — seção 1 n° 69 — Altera 

o Anexo LXXXVI à Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor 

sobre a aplicação financeira dos recursos captados no âmbito do Programa Nacional de Apoio à 

Atenção Oncológica — PRONON e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 

com Deficiência — PRONAS/PCD. 

 

Portaria MS-GM nº 752, de 08/04/20 DOU de 09/04/20 p. 114 — seção 1 n° 69 — Altera 

a Portaria nº 1.940/GM/MS, de 28 de junho de 2018, que inclui Procedimento Oximetria de pulso 

como ferramenta de triagem neonatal para o diagnóstico precoce de cardiopatia congênita crítica 

na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do 

Sistema Único de Saúde e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 

de Saúde a ser incorporado ao Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar — MAC dos Estados. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 369, de 08/04/20 DOU de 09/04/20 p. 114 — seção 1 — 

n° 69 — Define os Diretores responsáveis pelas Diretorias da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária — Anvisa. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 368, de 07/04/20 DOU de 09/04/20 p. 114 — seção 1 — 

n° 69 — Retificação — 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. 

 

Portaria MS-SAES nº 237, de 18/03/20 DOU de 09/04/20 p.115 — seção 1 — n° 69 

— Republicação — Inclui leitos e procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para 

atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19. 

 

Decreto nº 10.316, de 07/04/20 DOU de 07/04/20 p. 10 — seção 1 — n° 67-B — Ed. Extra 

-  Regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que estabelece medidas excepcionais de 

proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (covid-19). 

 

Portaria MC-GM nº 351, de 07/04/20 DOU de 07/04/20 p. 13 — seção 1 n° 67-B — Ed. 

Extra — Regulamenta os procedimentos de que trata o Decreto nº 10.316/2020, a respeito do 

Auxílio Emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. 

 

Instrução Normativa MAPA-SDA nº 11, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 5 — seção 1 n° 

68 — Estabelece alterações pontuais em Instruções Normativas SDA ou Anexos de Instruções 

Normativas SDA, que regulamentam o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE), 

Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos (PNSS), Programa Nacional de Controle e Erradicação 

da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) e Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA), a fim de 

assegurar a manutenção da saúde pública, a atividade econômica pecuária e o abastecimento de 

produtos de origem animal à população, no contexto da situação de disseminação do COVID-19 

e sua classificação mundial como pandemia e emergência de saúde pública de importância 

internacional. 
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Portaria MS-GM nº 561, de 26/03/20 DOU de 08/04/20 p. 65 — seção 1 n° 68 

— Republicação — Autoriza a utilização de leitos de hospitais de pequeno porte para cuidados 

prolongados em atendimento dos pacientes crônicos oriundos de Unidade de Terapia Intensiva e 

leitos de enfermaria de hospitais de referência ao COVID-19. 

 

Portaria MS-GM nº 568, de 26/03/20 DOU de 08/04/20 p. 65- seção 1 n° 68 

— Republicação — Autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto para 

atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. 

 

Portaria MS-GM nº 706, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 66 — seção 1 n° 68 — Habilita 

Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica 

(PAB). 

 

Portaria MS-GM nº 710, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 81 — seção 1 n° 68 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 712, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 82- seção 1 n° 68 — Habilita o 

Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 713, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 83- seção 1 n° 68 — Habilita o 

Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 716, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 85- seção 1 n° 68 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 718, de 06/04/20 DOU de 08/04/20 p. 87- seção 1 n° 68 — Habilita o 

Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do 

Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 663, de 01/04/20 DOU de 07/04/20 p. 65 — seção 1 n° 67 — Institui 

o Conselho Editorial do Ministério da Saúde (Coned). 

 

Portaria MS-GM nº 700, de 06/04/20 DOU de 07/04/20 p. 65 — seção 1 n° 67 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário 

do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 704, de 06/04/20 DOU de 07/04/20 p. 71 — seção 1 n° 67 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário 

do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 705, de 06/04/20 DOU de 07/04/20 p. 72 — seção 1 n° 67 — Habilita 

Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica 

(PAB). 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/U_PT-MS-GM-561-REP_260320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/U_PT-MS-GM-568-REP_260320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/U_PT-MS-GM-706_060420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/U_PT-MS-GM-710_060420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/U_PT-MS-GM-712_060420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/U_PT-MS-GM-713_060420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/U_PT-MS-GM-716_060420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/U_PT-MS-GM-718_060420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels66/U_PT-MS-GM-663_010420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels66/U_PT-MS-GM-700_060420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels66/U_PT-MS-GM-704_060420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels66/U_PT-MS-GM-705_060420.pdf
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Resolução COFEN nº 637, de 06/04/20 DOU de 07/04/20 p. 164 — seção 1 — n° 67 — 

Autoriza, em caráter excepcional, “ad referendum” do Plenário do Cofen, em virtude da situação 

gerada pela pandemia da COVID-19, os Conselhos Regionais de Enfermagem a concederem 

inscrição profissional aos egressos de cursos de enfermagem, de qualquer nível de formação, sem 

que tenham colado grau, mediante apresentação de declaração de conclusão de curso emitida 

pela respectiva instituição de ensino, e dá outras providências. 

 

Resolução CFMV nº 1.318, de 06/04/20 DOU de 07/04/20 p. 164 — seção 1 — n° 67 — 

Dispõe sobre o exercício das atividades relacionadas à assistência médico-veterinária que 

envolvam produtos para uso em animais e dá outras providências. 

 

Decreto nº 10.312, de 04/04/20 DOU 04/04/20 — Amplia, temporariamente, o escopo de 

multiprogramação com conteúdo específico destinado às atividades de educação, ciência, 

tecnologia, inovações, cidadania e saúde de entidades executoras de serviço de radiodifusão de 

sons e imagens em tecnologia digital, com fins exclusivamente educacionais ou de exploração 

comercial, em razão da pandemia da covid-19. 

 

Decreto nº 10.308, de 02/04/20 DOU de 03/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 65 — Dispõe sobre 

requisição de bens e serviços prestados por empresas públicas vinculadas ao Ministério da 

Infraestrutura durante o período do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de 

Coronavírus (covid-19). DOU de 03/04/20 p. 111 — seção 1 n° 65 — Dispõe acerca da 

utilização de recursos do Cofinanciamento Federal no atendimento às demandas emergenciais de 

enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. 

 

Resolução ME-CCE nº 28, de 01/04/20 DOU de 03/04/20 p. 63- seção 1 — n° 65 — 

Concede redução temporária, para zero por cento, da alíquota do Imposto de Importação ao 

amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto 

Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia 

do Coronavírus / Covid-19. 

 

Portaria Conjunta MC-SEDS nº 1, de 02/04/20 DOU de 03/04/20 p. 63- seção 1 — n° 65 

— Dispõe acerca da utilização de recursos do Cofinanciamento Federal no atendimento às 

demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema Único 

de Assistência Social. 

 

Lei nº 13.983, de 03/04/20 DOU de 03/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 65-B — Ed. Extra — 

Altera a Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2020. 

 

Lei nº 13.984, de 03/04/20 DOU de 03/04/20 p. 4 — seção 1 — n° 65-B — Ed. Extra — 

Altera o art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer 

como medidas protetivas de urgência frequência do agressor a centro de educação e de 

reabilitação e acompanhamento psicossocial. 

 

Medida Provisória nº 944, de 03/04/20 DOU de 03/04/20 p. 5 — seção 1 — n° 65-B — Ed. 

Extra — Institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels66/U_RS-COFEN-637_060420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels66/U_RS-CFMV-1318_060420.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.312-de-4-de-abril-de-2020-251139882
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels65/U_DC-10308_020420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels65/U_RS-ME-CCE-28_010420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels65/U_PT-CJ-MC-SEDS-1_020420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels65/U_LE-13983_030420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels65/U_LE-13984_030420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels65/U_MP-944_030420.pdf
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Decreto nº 10.311, de 03/04/20 DOU de 03/04/20 p. 6 — seção 1 — n° 65-B — Ed. Extra 

— Institui o Conselho de Solidariedade para Combate à Covid-19 e aos seus Efeitos Sociais e 

Econômicos. 

 

Portaria MS-GM nº 682, de 02/04/20 DOU de 06/04/20 p. 86 — seção 1 n° 66 — Atualiza, 

para o ano de 2020, os valores dos repasses de recursos financeiros federais referente ao Piso 

Fixo de Vigilância Sanitária (PFVisa), do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 

para os Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à execução das ações de vigilância 

sanitária, em função do ajuste populacional de que trata o Art. 463, da Portaria de Consolidação 

n° 6/GM/MS, de 6 de setembro de 2017. 

 

Portaria MS-SE nº 291, de 02/04/20 DOU de 06/04/20 p. 95 — seção 1 n° 66 — Reprova 

projeto no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência 

(PRONAS/PCD). 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 360, de 27/03/20 DOU de 06/04/20 p. 96 — seção 1 — 

n° 66 — Retificação — Altera a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC n° 304, de 17 de 

setembro de 2019, que dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de 

Transporte de Medicamentos. 

 

Resolução COFEN nº 636, de 03/04/20 DOU de 06/04/20 p. 174 — seção 1 — n° 66 — 

Dispõe sobre a participação dos profissionais de enfermagem, inscritos no Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo — 

Profissionais da Saúde”, voltada à capacitação e ao cadastramento de profissionais da área de 

saúde para o enfrentamento à pandemia do Coronavírus (COVID-19), instituída pelo Ministério 

da Saúde, e dá outras providências. 

 

Portaria CFP nº 19, de 02/04/20 DOU de 06/04/20 p. 175 — seção 1 — n° 66 — Prorroga 

o prazo das medidas administrativas e de prestação de trabalho no modo remoto estabelecidas 

na Portaria CFP nº 15, de 17 de março de 2020, para prevenir contágio pelo novo Coronavírus 

(COVID-19). 

 

Medida Provisória nº 943, de 03/04/20 DOU 03/04/20 — Abre crédito extraordinário, em 

favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 34.000.000.000,00, para o fim que 

especifica. 

 

Instrução normativa nº 1.932, de 03/04/20 DOU 03/04/20 — Prorroga o prazo da 

apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e da Escrituração 

Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições). 

 

Portaria nº 139, de 03/04/20 DOU 03/04/20 — Prorroga o prazo para o recolhimento de 

tributos federais, na situação que especifica em decorrência da pandemia relacionada ao 

Coronavírus. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels65/U_DC-10311_030420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels65/U_PT-MS-GM-682_020420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels65/U_PT-MS-SE-291_020420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels65/U_RS-MS-ANVISA-RDC-360-RET_270320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels65/U_RS-COFEN-636_030420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels65/U_PT-CFP-19_020420.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv943.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.932-de-3-de-abril-de-2020-251138205
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-139-de-3-de-abril-de-2020-251138204
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Lei nº 13.982, de 02/04/20 DOU de 02/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 64-A — Ed. Extra — 

Altera a Lei nº 8.742, de 07/12/1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização 

da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação 

continuada (BPC), e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas 

durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 

13.979, de 06/02/2020. 

 

Portaria MJSP-GM nº 8, de 02/04/20 DOU de 02/04/20 p. 4 — seção 1 — n° 64-A- Ed. 

Extra — Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros 

provenientes dos países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária — Anvisa. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 366, de 02/04/20 DOU de 02/04/20 p. 4 — seção 1 — n° 

64-A — Ed. Extra — Dispõe sobre a importação de produtos para diagnóstico in vitro de 

Coronavírus durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Novo Coronavírus. 

 

Medida Provisória nº 938, de 02/04/20 DOU de 02/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 64-B — Ed. 

Extra — Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que 

recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados — FPE e do Fundo de Participação dos 

Municípios — FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (covid-

19). 

 

Medida Provisória nº 940, de 02/04/20 DOU de 02/04/20 p. 2 — seção 1 — n° 64-B — Ed. 

Extra — Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 

9.444.373.172,00, para os fins que especifica. 

 

Medida Provisória nº 941, de 02/04/20 DOU de 02/04/20 p. 2 — seção 1 — n° 64-B — Ed. 

Extra — Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e da 

Cidadania, no valor de R$ 2.113.789.466,00, para os fins que especifica. 

 

Medida Provisória nº 937, de 02/04/20 DOU de 02/04/20 — Abre crédito extraordinário, em 

favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 98.200.000.000,00, para os fins que especifica. 

 

Resolução nº 366, de 02/04/20 DOU 02/04/20 — Dispõe sobre a importação de produtos para 

diagnóstico in vitro de Coronavírus durante a emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Novo Coronavírus. 

 

Portaria nº 8, de 02/04/20 DOU 02/04/20 — Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária 

de entrada no País de estrangeiros provenientes dos países que relaciona, conforme 

recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels64/U_MP-938_020420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels64/U_MP-940_020420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels64/U_MP-941_020420.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv937.htm
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=392373
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-8-de-2-de-abril-de-2020-250915950
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Instrução normativa nº 1.931, de 02/04/20 DOU 02/04/20 — Suspende a eficácia do art. 3º 

da Portaria RFB nº 2.860, de 25 de outubro de 2017, e do art. 35 da Instrução Normativa RFB nº 

1.548, de 13 de fevereiro de 2015, em decorrência da emergência de saúde pública acarretada 

pelo Coronavírus (Covid-19). 

 

Ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nº 2, de 2020 

DOU 02/04/20 — Regulamenta a apreciação, pelo Congresso Nacional, dos projetos de lei de 

matéria orçamentária de que trata o Regimento Comum do Congresso Nacional. Regulamenta a 

apreciação, pelo Congresso Nacional, dos projetos de lei de matéria orçamentária de que trata o 

Regimento Comum do Congresso Nacional. 

 

Portaria PR nº 39, de 31/03/20 DOU de 03/04/20 p. 11 — seção 1 — n° 65 — Estabelece 

o regime de trabalho remoto, em caráter temporário e excepcional, quanto ao exercício de 

atividades por servidores e empregados públicos dos órgãos da Presidência da República em razão 

do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 

(COVID-19). 

 

Portaria MS-GM nº 3.786, de 26/12/19 DOU de 03/04/20 p. 110 — seção 1 n° 65 

— Republicação — Habilita os Municípios, em anexo, a receberem, em parcela única, o incentivo 

de implantação de Serviço Residencial Terapêutico — SRT. 

 

Portaria MS-GM nº 637, de 31/03/20 DOU de 03/04/20 p. 111 — seção 1 n° 65 — Habilita 

Municípios no Programa De Volta para Casa. 

 

Portaria MS-GM nº 654, de 01/04/20 DOU de 03/04/20 p. 111 — seção 1 n° 65 — 

Restabelece a transferência mensal de recursos financeiros para o custeio mensal de Unidades 

destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). 

 

Portaria MS-GM nº 662, de 01/04/20 DOU de 03/04/20 p. 113 — seção 1 n° 65 — 

Estabelece regras de forma excepcional —para as transferências de recursos do Bloco de Custeio 

— Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar — MAC pelo período 

de 90 (noventa) dias. 

 

Portaria MS-GM nº 666, de 01/04/20 DOU de 03/04/20 p. 114 — seção 1 n° 65 — Dispõe 

sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros provenientes dos 

países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — 

Anvisa. 

 

Medida Provisória nº 934, de 01/04/20 DOU de 01/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 63-A — Ed. 

Extra — Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 

superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde 

pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 363, de 01/04/20 DOU de 01/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 

63-C — Ed. Extra — Altera a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC n° 338, de 20/02/2020, 

que dispõe sobre o registro de produto de terapia avançada e dá outras providências. 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
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Resolução MS-ANVISA-RDC nº 364, de 01/04/20 DOU de 01/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 

63-C – Ed. Extra — Suspende os efeitos da Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 302, de 

13 de outubro de 2005, em caráter temporário e excepcional, para os Laboratórios Federais de 

Defesa Agropecuária (LFDA) que irão realizar análises para o diagnóstico da COVID-19. 

 

Medida Provisória nº 936, de 01/04/20 DOU de 01/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 63-D- Ed. 

Extra — Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre 

medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências. 

 

Portaria PR-CC nº 47, de 26/03/20 DOU de 02/04/20 p. 1 — seção 1 — n° 64 

— Retificação — Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de 

estrangeiros por transporte aquaviário, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária — Anvisa. 

 

Portaria MCTIC-GM nº 1.294, de 26/03/20 DOU de 02/04/20 p. 11 — seção 1 — n° 64 — 

Regulamenta a apresentação da declaração de investimento de recursos financeiros em atividades 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), e a emissão do certificado de reconhecimento 

de crédito financeiro, de que trata o art. 5º da Lei nº 13.969, de 26 de dezembro de 2019, para 

fins de fruição do incentivo previsto no art. 4º da Lei nº 8.248, de 23/10/1991. 

 

Portaria MS-GM nº 639, de 31/03/20 DOU de 02/04/20 p. 76 — seção 1 n° 64 — Dispõe 

sobre a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo — Profissionais da Saúde”, voltada à 

capacitação e ao cadastramento de profissionais da área de saúde, para o enfrentamento à 

pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

 

Portaria MS-GM nº 643, de 01/04/20 DOU de 02/04/20 p. 77 — seção 1 n° 64 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 644, de 01/04/20 DOU de 02/04/20 p. 77 — seção 1 n° 64 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 646, de 01/04/20 DOU de 02/04/20 p. 79 — seção 1 n° 64 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário 

do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-GM nº 652, de 01/04/20 DOU de 02/04/20 p. 87 — seção 1 n° 64 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário 

do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Portaria MS-SESAI nº 36, de 01/04/20 DOU de 02/04/20 p. 91 — seção 1 n° 64 — Instituí 

o Comitê de Crise Nacional para planejamento, coordenação, execução, supervisão e 

monitoramento dos impactos da COVID-19 no âmbito da Saúde dos Povos Indígenas. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels63/U_RS-MS-ANVISA-RDC-364_010420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels63/U_MP-936_010420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels59/U_PT-PR-CC-47_260320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels63/U_PT-MCTIC-GM-1294_260320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels63/U_PT-MS-GM-639_310320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels63/U_PT-MS-GM-643_010420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels63/U_PT-MS-GM-644_010420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels63/U_PT-MS-GM-646_010420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels63/U_PT-MS-GM-652_010420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels63/U_PT-MS-SESAI-36_010420.pdf
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Decreto nº 10.295, de 30/03/20 DOU de 31/03/20 p.2- seção 1 — n° 61-C — Altera 

o Decreto nº 10.249, de 19 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a programação orçamentária 

e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o 

exercício de 2020. 

 

Decreto nº 10.300, de 30/03/20 DOU de 31/03/20 p.3- seção 1 — n° 62 — Altera o Decreto 

nº 10.277, de 16 de março de 2020, para dispor sobre a composição do Centro de Coordenação 

de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. 

 

Medida Provisória nº 931, 30/03/20 DOU 30/03/20 — Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 — Código Civil, a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, e dá outras providências. 

 

Medida Provisória nº 930, de 30/03/20 DOU 30/03/20 – Dispõe sobre o tratamento tributário 

incidente sobre a variação cambial do valor de investimentos realizados por instituições financeiras 

e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil em sociedade controlada 

domiciliada no exterior e sobre a proteção legal oferecida aos integrantes do Banco Central do 

Brasil no exercício de suas atribuições e altera a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, que 

dispõe, dentre outras matérias, sobre os arranjos de pagamento e sobre as instituições de 

pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro. 

 

Portaria nº 158, de 31/03/20 DOU 31/03/20 — Dispõe sobre a restrição excepcional e 

temporária de entrada no País de estrangeiros provenientes da República Bolivariana da 

Venezuela, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa. 

 

Portaria MS-GM nº 587, de 27/03/20 DOU de 31/03/20 p. 74 — seção 1 n° 62 — 

Reclassifica leitos da Unidade de Terapia Intensiva — UTI Adulto Tipo I para Tipo II, do Hospital 

e Maternidade de Rancharia (SP), e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços 

Públicos de Saúde — Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, 

a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Estado de São 

Paulo. 

 

Portaria nº 580, de 27/03/20 DOU 30/03/20 — Dispõe sobre a Ação Estratégica “O Brasil 

Conta Comigo — Residentes na área de Saúde”, para o enfrentamento à pandemia do Coronavírus 

(COVID-19). 

 

Portaria nº 880, de 27/03/20 DOU 27/03/20 — Autoriza transporte de carga por operador 

certificado sob o RBAC nº 135. 

 

Portaria nº 743, 26/03/20 DOU 27/03/20 — Estabelece rito específico para o reconhecimento 

federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes federados, decorrentes de desastre 

relacionado à contaminação pelo novo Coronavírus (Covid-19). 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 347, de 17/03/20 DOU de 31/03/20 p. 80 — seção 1 — 

n° 62 — Republicação — Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários 

para a exposição à venda de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais, em virtude da 

emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels61/U_DC-10295_300320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels61/U_DC-10300_300320.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv931.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv930.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-158-de-31-de-marco-de-2020-250477893
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels61/U_PT-MS-GM-587_270320.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-580-de-27-de-marco-de-2020-250191376
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-880-de-27-de-marco-de-2020-250060484
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20743-20-mdr.htm
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels61/U_RS-MS-ANVISA-RDC-347-REP_170320.pdf
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Resolução MS-ANVISA-RDC nº 356, de 23/03/20 DOU de 31/03/20 p. 81 — seção 1 — 

n° 62 — Republicação —Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para 

a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para 

uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada 

ao SARS-CoV-2. 

 

Portaria nº 601, 27/03/20 DOU 27/03/20 — Fica instituído o Centro Operacional Aduaneiro 

de Gestão da Crise gerada pela Pandemia da Doença pelo Coronavírus 2019 (Cogec-Covid-19). 

 

Portaria nº 14, 27/03/20 DOU 27/03/20 — Altera a Portaria nº 8, de 17 de março de 2020, 

que estabelece o regime de trabalho remoto, em caráter temporário e excepcional, quanto ao 

exercício de atividades por servidores e empregados públicos dos órgãos da Presidência da 

República em razão do estado de emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 360, de 27/03/20 DOU de 31/03/20 p. 81 — seção 1 — 

n° 62 — Altera a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC n° 304, de 17 de setembro de 2019, 

que dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de 

Medicamentos. 

 

Portaria PR-CC nº 152, de 27/03/20 DOU de 27/03/20 p. 1 — seção 1 — Ed. Extra n° 60-

C — Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, 

conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa. 

 

Portaria MS-GM nº 565, de 26/03/20 DOU de 30/03/20 p. 72 — seção 1 n° 61 — 

Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva — UTI Adulto, Tipo II, Hospital de Base de Bauru 

e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo de 

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser incorporado ao limite 

financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) do Estado de São Paulo. 

 

Portaria MS-GM nº 567, de 26/03/20 DOU de 30/03/20 p. 73 — seção 1 n° 61 — Habilita 

Unidades de Suporte Básico (USB), destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU 192), pertencentes à Central de Regulação das Urgências de Franca, e estabelece recurso 

do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo de Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta 

Complexidade (MAC), do Estado de São Paulo e Municípios. 

 

Portaria MS-GM nº 572, de 26/03/20 DOU de 30/03/20 p. 74 — seção 1 n° 61 — Renova 

a qualificação da Unidade Móvel, pertencente à Central de Regulação de São João da Boa Vista, 

destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), e mantém os recursos do 

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo de Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar incorporados ao limite financeiro de Média e Alta 

Complexidade (MAC), do Estado de São Paulo e Município de Santo Antônio do Jardim. 

 

Portaria MS-GM nº 580, de 27/03/20 DOU de 30/03/20 p. 75 — seção 1 n° 61 — Dispõe 

sobre a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo — Residentes na área de Saúde”, para o 

enfrentamento à pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels61/U_RS-MS-ANVISA-RDC-356-REP_230320.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-601-de-27-de-marco-de-2020-250060143
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-14-de-27-de-marco-de-2020-250060483
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels61/U_RS-MS-ANVISA-RDC-360_270320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels60/U_PT-PR-CC-152_270320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels60/U_PT-MS-GM-565_260320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels60/U_PT-MS-GM-567_260320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels60/U_PT-MS-GM-572_260320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels60/U_PT-MS-GM-580_270320.pdf
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Portaria MS-GM nº 582, de 27/03/20 DOU de 30/03/20 p. 76 — seção 1 n° 61 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 600, de 27/03/20 DOU de 30/03/20 p. 89 — seção 1 n° 61 — Habilita 

o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário 

do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). 

 

Resolução CFP nº 4, de 26/03/20 DOU de 30/03/20 p. 251 — seção 1 — n° 61 — Dispõe 

sobre regulamentação de serviços psicológicos prestados por meio de Tecnologia da Informação 

e da Comunicação durante a pandemia do COVID-19. 

 

Portaria PR-CC nº 47, de 26/03/20 DOU de 26/03/20 p. 1 — seção 1 — Ed. Extra n° 59-A 

— Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros por 

transporte aquaviário, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — 

Anvisa. 

 

Portaria MS-GM nº 561, de 26/03/20 DOU de 26/03/20 p. 1 — seção 1 n° 59-B — Autoriza 

a utilização de leitos de hospitais de pequeno porte para cuidados prolongados em atendimento 

dos pacientes crônicos oriundos de Unidade de Terapia Intensiva e leitos de enfermaria de 

hospitais de referência ao COVID-19. 

 

Portaria MS-GM nº 568, de 26/03/20 DOU de 26/03/20 p. 1 — seção 1 n° 59-B — 

Autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto para atendimento 

exclusivo dos pacientes COVID-19. 

 

Portaria MAPA-GM nº 116, de 26/03/20 DOU de 27/03/20 p. 4 — seção 1 n° 60 — Dispõe 

sobre os serviços, as atividades e os produtos considerados essenciais pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o pleno funcionamento das cadeias produtivas de 

alimentos e bebidas, para assegurar o abastecimento e a segurança alimentar da população 

brasileira enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-

19. 

 

Portaria MCTIC-GM nº 1.030, de 13/03/20 DOU de 27/03/20 p. 13 — seção 1 n° 60 — 

Institui Grupo de Trabalho com a finalidade de revisar, consolidar e padronizar os atos normativos 

no âmbito da Administração Central e Unidades de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações. 

 

Resolução COFEN nº 634, de 26/03/20 DOU de 27/03/20 p. 117 — seção 1 — n° 60 — 

Autoriza e normatiza, “ad referendum” do Plenário do Cofen, a teleconsulta de enfermagem como 

forma de combate à pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), mediante 

consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações com uso de meios tecnológicos, e dá 

outras providências. 

 

Instrução Normativa nº 28, de 25/03/20 DOU 26/03/20 — Estabelece orientações aos órgãos 

e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal — SIPEC, quanto à 

autorização para o serviço extraordinário, à concessão do auxílio- transporte, do adicional noturno 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels60/U_PT-MS-GM-600_270320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels60/U_RS-CFP-4_260320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels59/U_PT-PR-CC-47_260320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels59/U_PT-MS-GM-561_260320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels59/U_PT-MS-GM-568_260320.pdf
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels59/U_PT-MCTIC-GM-1030_130320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels59/U_RS-COFEN-634_260320.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-28-de-25-de-marco-de-2020-249807751
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e dos adicionais ocupacionais aos servidores e empregados públicos que executam suas atividades 

remotamente ou que estejam afastados de suas atividades presenciais, nos termos da Instrução 

Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, e dá outras providências. 

 

Instrução Normativa nº 27, de 25/03/20 DOU 26/03/20 — Altera a Instrução Normativa nº 

19, de 12 de março de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal — SIPEC, quanto às medidas de proteção para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus (COVID-19). 

 

Resolução nº 22, de 25/03/20 DOU 26/03/20 — Concede redução temporária, para zero 

porcento, da alíquota do Imposto de Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de 

Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, 

tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do Coronavírus / Covid-19. 

 

Resolução nº 23, de 25/03/20 DOU 26/03/20 — Decide pela suspensão, até 30 de setembro 

de 2020, por interesse público, dos direitos antidumping aplicados às importações brasileiras de 

seringas descartáveis de uso geral, de plástico, com capacidade de 1ml, 3ml, 5 ml, 10 ml ou 20 

ml, com ou sem agulhas, originárias da China, e às importações brasileiras de tubos de plástico 

para coleta de sangue a vácuo, originários da Alemanha, China, Estados Unidos e Reino Unido, 

tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do Coronavírus / Covid-19. 

 

Portaria MCTIC-GM nº 1.245, de 24/03/20 DOU de 25/03/20 p. 1- seção 1 n° 58-B — 

Define, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 

as prioridades a serem adotadas para enfrentamento do Coronavírus — Covid-19. 

 

Decreto nº 10.292, de 25/03/20 DOU de 26/03/20 p.1- seção 1 — n° 59 Altera o Decreto 

nº 10.282, de 20/03/2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 

definir os serviços públicos e as atividades essenciais. 

 

Portaria MS-GM nº 519, de 24/03/20 DOU de 26/03/20 p. 116 — seção 1 n° 59 — 

Homologa adesão das Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

ao Programa Saúde na Hora para o formato de funcionamento de 60 (sessenta) horas semanais 

Simplificado. 

 

Portaria MS-GM nº 530, de 25/03/20 DOU de 26/03/20 p. 118 — seção 1 n° 59 — 

Homologa adesão das Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

ao Programa Saúde na Hora para o formato de funcionamento de 60 (sessenta) horas semanais 

Simplificado. 

 

Portaria MS-GM nº 539, de 25/03/20 DOU de 26/03/20 p. 119 — seção 1 n° 59 — Qualifica 

Unidades de Suporte Básico (USB) e Unidades de Suporte Avançado (USA), destinadas ao Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU 192, e estabelece recurso do Bloco de Custeio das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade — 

MAC dos Estados e Municípios. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-27-de-25-de-marco-de-2020-249807664
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-22-de-25-de-marco-de-2020-249807290
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-23-de-25-de-marco-de-2020-249807449
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_PT-MCTIC-GM-1245_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_DC-10292_250320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_PT-MS-GM-519_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_PT-MS-GM-530_250320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_PT-MS-GM-539_250320.pdf
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Portaria MS-GM nº 545, de 25/03/20 DOU de 26/03/20 p. 121 — seção 1 n° 59 — Altera 

a Portaria nº 488/GM/MS, de 23 de março de 2020, para orientar a aplicação de recursos oriundos 

de emendas parlamentares em medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

 

Portaria MS-SESAI nº 16, de 24/03/20 DOU de 26/03/20 p. 122 — seção 1 n° 59 — Institui 

O Comitê de Crise para planejamento, coordenação, execução, supervisão e monitoramento dos 

Impactos da COVID-19 no âmbito da Saúde dos Povos Indígenas. 

 

Portaria MS-SAES nº 245, de 24/03/20 DOU de 26/03/20 p. 127 — seção 1 n° 59 — Inclui 

procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais 

(OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento exclusivo de pacientes com 

diagnóstico de infecção pelo COVID-19. 

 

Portaria MS-SAES nº 246, de 24/03/20 DOU de 26/03/20 p. 127 — seção 1 n° 59 — Exclui 

medicamentos e altera atributo de medicamentos pertencentes ao Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF) da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e 

Materiais Especiais do SUS. 

 

Decisão COFEN nº 31, de 25/03/20 DOU de 26/03/20 p. 131 — seção 1 — n° 59 — Autoriza, 

“ad referendum” do Plenário, a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento do 

Conselho Federal de Enfermagem para o exercício de 2020, no valor de R$ 47.020.230,58. (1ª 

Reformulação Orçamentária). 

 

Resolução COFFITO nº 517, de 25/03/20 DOU de 26/03/20 p. 132 — seção 1 — n° 59 

— Dispõe sobre a fiscalização quanto à disponibilização dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) para o enfrentamento da crise provocada pela Pandemia do COVID-19. 

 

Portaria COFFITO nº 157, de 25/03/20 DOU de 26/03/20 p. 132 — seção 1 — n° 59 — 

Dispõe sobre a criação da Comissão Nacional de Comunicação do Sistema COFFITO/CREFITOs 

para o enfrentamento da crise provocada pela Pandemia da COVID-19. 

 

Portaria MCTIC-GM nº 1.122, de 19/03/20 DOU de 24/03/20 p. 19- seção 1 n° 57 — 

Define as prioridades, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC), no que se refere a projetos de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias e inovações, 

para o período 2020 a 2023. 

 

Decreto nº 10.289, de 24/03/20 DOU de 24/03/20 p.1- seção 1 Ed. Extra — n° 57-A — 

Altera o Decreto nº 10.277, de 16 de março de 2020, para instituir o Centro de Coordenação de 

Operações, no âmbito do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da 

Covid-19. 

 

Portaria nº 133, de 23/03/20 DOU 23/03/20 — Dispõe sobre a restrição excepcional e 

temporária de entrada no País de estrangeiros provenientes dos países que relaciona, conforme 

recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_PT-MS-GM-545_250320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_PT-MS-SESAI-16_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_PT-MS-SAES-245_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_PT-MS-SAES-245_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_DECISAO-COFEN-31_250320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_RS-COFFITO-517_250320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels58/U_PT-COFFITO-157_250320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_PT-MCTIC-GM-1122_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_DC-10289_240320.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-133-de-23-de-marco-de-2020-249317436
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Resolução MS-ANVISA-RDC nº 352, de 20/03/20 DOU de 24/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 

57-C — Ed. Extra — Republicação — Dispõe sobre a autorização prévia para fins de exportação 

de cloroquina e hidroxicloroquina, azitromicina e seus sais destinados ao combate da Covid-19. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 356, de 23/03/20 DOU de 24/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 

57-C — Ed. Extra — Republicação — Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os 

requisitos para a fabricação, importação e aquisição de saúde pública de dispositivos médicos 

identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência 

internacional relacionada ao SARS-CoV-2. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 357, de 24/03/20 DOU de 24/03/20 p. 2 — seção 1 — n° 

57-C — Ed. Extra — Estende, temporariamente, as quantidades máximas de medicamentos 

sujeitos a controle especial permitidas em Notificações de Receita e Receitas de Controle Especial 

e permite, temporariamente, a entrega remota definida por programa público específico e a 

entrega em domicílio de medicamentos sujeitos a controle especial, em virtude da Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-

2). 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 358, de 24/03/20 DOU de 24/03/20 p. 3 — seção 1 — n° 

57-C — Ed. Extra — Dispõe sobre os requisitos sanitários para a importação realizada por pessoa 

física pela modalidade de remessa postal, remessa expressa e bagagem acompanhada durante a 

pandemia do Novo Coronavírus. 

 

Portaria MS-GM nº 480, de 23/03/20 DOU de 25/03/20 p. 80- seção 1 n° 58 — 

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser 

disponibilizado aos estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento 

do Coronavírus — COVID 19. 

 

Portaria MS-GM nº 513, de 24/03/20 DOU de 25/03/20 p. 84 — seção 1 n° 58 — Homologa 

adesão das Unidades de Saúde da Família (USF) ao Programa Saúde na Hora. 

 

Portaria MS-GM nº 515, de 24/03/20 DOU de 25/03/20 p. 86 — seção 1 n° 58 — Prorroga 

os prazos de qualificação de Unidade de Pronto Atendimento — UPA 24. 

 

Portaria MS-SAPS nº 21, de 24/03/20 DOU de 25/03/20 p. 88 — seção 1 n° 58 — Prorroga 

o prazo de cadastro no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES), das 

equipes e serviços de Atenção Primária à Saúde credenciados pelo Ministério da Saúde. 

 

Resolução Normativa MS-ANS nº 452, de 09/03/20 DOU de 25/03/20 p. 88- seção 1 — 

n° 58 — Dispõe sobre o Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência 

à Saúde e Altera a Resolução Normativa — RN nº 124, de 30 de março de 2006, que dispõe sobre 

a Aplicação de Penalidades para as Infrações à Legislação de Planos Privados de Assistência à 

Saúde. 

 

Portaria MS-FUNASA nº 1.725, de 23/03/20 DOU de 25/03/20 p. 91 — seção 1 n° 58 — 

Institui a Política de Comunicação Institucional da Fundação Nacional de Saúde — Funasa e dá 

outras providências. 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_RS-MS-ANVISA-RDC-352-REP_200320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_RS-MS-ANVISA-RDC-356-REP_230320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_RS-MS-ANVISA-RDC-357_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_RS-MS-ANVISA-RDC-358_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_PT-MS-GM-480_230320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_PT-MS-GM-513_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_PT-MS-GM-515_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_PT-MS-SAPS-21_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_RN-MS-ANS-452_090320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_PT-MS-FUNASA-1725_230320.pdf
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Resolução COFEN nº 633, de 24/03/20 DOU de 25/03/20 p. 100 — seção 1 — n° 58 — 

Normatiza, ad referendum do Plenário do Cofen, até ulterior decisão, a atuação dos profissionais 

de enfermagem no Atendimento Pré-hospitalar (APH) móvel Terrestre e Aquaviário, quer seja na 

assistência direta e na Central de Regulação das Urgências (CRU). 

 

Resolução CFF nº 682, de 24/03/20 DOU de 25/03/20 p. 101 — seção 1 — n° 58 – Revoga 

ad referendum do Plenário a Resolução/CFF nº 681/2020 e adota procedimentos em decorrência 

do novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Portaria CRF-SP 13, de 23/03/20 DOU de 25/03/20 p. 101 — seção 1 — n° 58 — Decide 

que os profissionais farmacêuticos que exerçam a responsabilidade técnica ou atuem como 

substitutos poderão comunicar o afastamento de suas atividades no mesmo dia em que 

necessitarem se ausentar do estabelecimento, exclusivamente por meio eletrônico 

https:/ecat.crfsp.org.br/, ficando suspensa a exigência de comunicação com até 48 horas de 

antecedência, até a revogação desta Portaria. 

 

Portaria MS-GM nº 467, de 20/03/20 DOU de 20/03/20 p.1- seção 1 Ed. Extra — n° 56-B 

— Dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo 

de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

decorrente da epidemia de COVID-19. 

 

Medida Provisória nº 928, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 56-C — 

Ed. Extra — Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, e revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, 

de 22 de março de 2020. 

 

Medida Provisória nº 927, 22/03/20 DOU 22/03/20 — Dispõe sobre as medidas trabalhistas 

para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 

de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (covid-19), e dá outras providências. 

 

Portaria PR-CC nº 133, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p. 1 — seção 1 — Ed. Extra n° 56-

C — Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros 

provenientes dos países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária — Anvisa. 

 

Portaria MS-GM nº 488, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p.2- seção 1 Ed. Extra — n° 56 C 

— Dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos 

de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2020. 

 

Portaria MS-GM nº 492, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p.4- seção 1 Ed. Extra — n° 56 C 

— Institui a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo”, voltada aos alunos dos cursos da área de 

saúde, para o enfrentamento à pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_RS-COFEN-633_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_RS-CFF-682_240320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/U_PT-CRF-SP-13_230320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels56/U_PT-MS-GM-467_200320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels56/U_MP-928_230320.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-927-de-22-de-marco-de-2020-249098775
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels56/U_PT-PR-CC-133_230320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels56/U_PT-MS-GM-488_230320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels56/U_PT-MS-GM-492_230320.pdf
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Resolução MS-ANVISA-RDC nº 353, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p. 5 — seção 1 — n° 

56-C — Ed. Extra — Delega ao Órgão de Vigilância Sanitária ou equivalente nos Estados e no 

Distrito Federal a competência para elaborar a recomendação técnica e fundamentada 

relativamente ao estabelecimento de restrições excepcionais e temporárias por rodovias de 

locomoção interestadual e intermunicipal. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 355, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p. 5 — seção 1 — n° 

56-C — Ed. Extra — Dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais afetos aos requerimentos 

de atos públicos de liberação de responsabilidade da Anvisa em virtude da emergência de saúde 

pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 356, de 23/03/20 DOU de 23/03/20 p. 5 — seção 1 — n° 

56-C — Ed. Extra — Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a 

fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para 

uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada 

ao SARS-CoV-2. 

 

Lei nº 33.981, de 23/03/20 DOU de 24/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 57 — Altera a Lei nº 

8.742, de 07/12/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), para elevar o limite de renda 

familiar per capita para fins de concessão do benefício de prestação continuada. 

 

Portaria MAPA-GM nº 103, de 23/03/20 DOU de 24/03/20 p. 2- seção 1 n° 57 — 

Regulamenta, em caráter excepcional e temporário, medidas de enfrentamento e prevenção a 

infecção e propagação do novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Portaria MS-GM nº 472, de 20/03/20 DOU de 24/03/20 p. 92- seção 1 — n° 57 — Qualifica 

Unidade de Pronto Atendimento — UPA e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde — Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade — MAC do Estado 

de São Paulo e Município de Agudos. 

 

Portaria MS-GM nº 482, de 23/03/20 DOU de 24/03/20 p. 95- seção 1 — n° 57 — Revoga 

a Portaria nº 475/GM/MS, de 4 de abril de 2019, que dispõe sobre o prazo relativo à suspensão 

do repasse para custeio da Equipe de Saúde da Família (ESF) Subtipo Mais Médicos, em razão da 

ausência de profissional médico. 

 

Portaria MS-GM nº 489, de 23/03/20 DOU de 24/03/20 p. 96- seção 1 — n° 57 — Tornar 

sem efeito a Portaria nº 467, de 20 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União Edição 

Extra nº 55-G, de 20 de março de 2020, seção 1, página 4, por ter sido publicada em duplicidade. 

 

Portaria nº 467, de 20/03/20 DOU 23/03/20 — Dispõe, em caráter excepcional e temporário, 

sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional previstas no art. 3º 

da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, decorrente da epidemia de COVID-19. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels56/U_PT-MAPA-GM-103_230320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels56/U_PT-MS-GM-472_200320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels56/U_PT-MS-GM-482_230320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels56/U_PT-MS-GM-489_230320.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-467-de-20-de-marco-de-2020-249312996
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Decreto nº 10.288, de 22/03/20 DOU 22/03/20 — Define as atividades e os serviços 

relacionados à imprensa como essenciais. 

 

Portaria nº 132, de 22/03/20 DOU 22/03/20 — Dispõe sobre a restrição excepcional e 

temporária de entrada no País, por via terrestre, de estrangeiros provenientes da República 

Oriental do Uruguai, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — 

Anvisa. 

 

Portaria MEC-GM nº 356, de 20/03/20 DOU de 20/03/20 p.1- seção 1 Ed. Extra — n° 55 B 

— Dispõe sobre a atuação dos alunos dos cursos da área de saúde no combate à pandemia do 

COVID-19 (Coronavírus). 

 

Portaria PR-CC nº 126, de 19/03/20 DOU de 20/03/20 p. 1 — seção 1 — Ed. Extra n° 55-

D — Republicação — Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de 

estrangeiros oriundos dos países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária — Anvisa. 

 

Portaria MS-GM nº 432, de 19/03/20 DOU de 20/03/20 p.1- seção 1 Ed. Extra — n° 55 F 

— Institui a Força-Tarefa no âmbito do Ministério da Saúde para atuação especializada nas 

demandas provenientes do Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes do Comitê 

Federal de Assistência Emergencial. 

 

Portaria MS-GM nº 454, de 20/03/20 DOU de 20/03/20 p.1- seção 1 Ed. Extra — n° 55 

F — Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do Coronavírus 

(covid-19). 

 

Portaria MS-GM nº 458, de 20/03/20 DOU de 20/03/20 p.1- seção 1 Ed. Extra — n° 55 F 

— Altera a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 e nº 2, de 28 de 

setembro de 2017, para dispor sobre a inclusão e o preenchimento obrigatório dos campos 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) nos sistemas de informação. 

 

Medida Provisória nº 926, de 20/03/20 DOU de 20/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 55-G — 

Ed. Extra — Altera a Lei nº 13.979, de 06/02/2020, para dispor sobre procedimentos para 

aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. 

 

Decreto nº 10.285, de 20/03/20 DOU 20/03/20 — Reduz temporariamente as alíquotas do 

Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI incidentes sobre os produtos que menciona. 

 

Decreto nº 10.284, de 20/03/20 DOU 20/03/20 — Dispõe sobre a dilação do prazo de 

vencimento das tarifas de navegação aérea, durante o período de enfrentamento da pandemia da 

covid-19. 

 

Decreto nº 10.283, de 20/03/20 DOU de 20/03/20 p. 2 — seção 1 — n° 55-G — Ed. Extra 

— Institui o Serviço Social Autônomo denominado Agência para o Desenvolvimento da Atenção 

Primária à Saúde — Adaps. 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.288-de-22-de-marco-de-2020-249098577
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-132-de-22-de-marco-de-2020-249098650
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels55/U_PT-MEC-GM-356_200320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels55/U_PT-PR-CC-126-REP_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels55/U_PT-MS-GM-432_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels55/U_PT-MS-GM-454_200320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels55/U_PT-MS-GM-458_200320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels55/U_MP-926_200320.pdf
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2020/decreto-10285-20-marco-2020-789866-publicacaooriginal-160169-pe.html
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10284.htm
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels55/U_DC-10283_200320.pdf
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Decreto nº 10.282, de 20/03/20 DOU de 20/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 55-G — Ed. Extra 

— Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as 

atividades essenciais. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 351, de 20/03/20 DOU de 20/03/20 p. 5 — seção 1 — n° 

55G — Ed. Extra — 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 352, de 20/03/20 DOU de 20/03/20 p. 5 — seção 1 — n° 

55G — Ed. Extra Dispõe sobre a autorização prévia para fins de exportação de cloroquina e 

hidroxicloroquina e de produtos sujeitos à vigilância sanitária destinados ao combate da Covid-

19. 

 

Portaria MS-GM nº 455, de 20/03/20 DOU de 23/03/20 p.128 — seção 1 — n° 56 — 

Habilita Unidades de Suporte Básico (USB), Unidades de Suporte Avançado — USA, destinadas ao 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e estabelece recurso do Bloco de Custeio 

das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade 

(MAC), dos Estados e Municípios. 

 

Resolução COFFITO nº 516, de 20/03/20 DOU de 23/03/20 p. 184 — seção 1 — n° 56 — 

Dispõe sobre a suspensão temporária do Artigo 15, inciso II e Artigo 39 da Resolução COFFITO 

nº 424/2013 e Artigo 15, inciso II e Artigo 39 da Resolução COFFITO nº 425/2013 e estabelece 

outras providências durante o enfrentamento da crise provocada pela Pandemia do COVID-19. 

 

Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/20 DOU 20/03/20 — Reconhece, para os fins do art. 65 

da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, 

nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, 

de 18 de março de 2020. 

 

Portaria nº 454, de 20/03/20 DOU 20/03/20 — Declara, em todo o território nacional, o estado 

de transmissão comunitária do Coronavírus (covid-19). 

 

Portaria nº 683, de 19/03/20 DOU 20/03/20 — Dispõe sobre a instituição de comitê técnico 

para elaboração de iniciativas de promoção e defesa dos Direitos Humanos, considerando a 

situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 

(COVID-19). 

 

Portaria nº 7.957, de 20/03/20 DOU 20/03/20 — Representação da União à distância, por 

meio de sistema eletrônico em assembleias gerais. 

 

Deliberação nº 185, de 19/03/20 DOU 20/03/20 — Dispõe sobre a ampliação e a interrupção 

de prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional 

de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels55/U_DC-10282_200320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels55/U_RS-MS-ANVISA-RDC-351_200320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels55/U_RS-MS-ANVISA-RDC-352_200320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels55/U_PT-MS-GM-455_200320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels55/U_RS-COFFITO-516_200320.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-454-de-20-de-marco-de-2020-249091587
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt683-20-mmfdh.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-543-de-20-de-marco-de-2020-249312777
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/deliberacao-n-185-de-19-de-marco-de-2020-249022932
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Portaria nº 7.806, de 18/03/20 DOU 20/03/20 — Estabelece medidas quanto ao 

funcionamento das unidades de atendimento da Secretaria de Trabalho, em caráter excepcional, 

em razão da pandemia de COVID-19. (Processo nº 19955.100318/2020-91). 

 

Resolução nº 349, de 20/03/20 DOU 20/03/20 — Define os critérios e os procedimentos 

extraordinários e temporários para tratamento de petições de regularização de equipamentos de 

proteção individual, de equipamentos médicos do tipo ventilador pulmonar e de outros dispositivos 

médicos identificados como estratégicos pela Anvisa, em virtude da emergência de saúde pública 

internacional decorrente do novo Coronavírus e dá outras providências. 

 

Portaria nº 1.153, de 19/03/20 DOU 20/03/20 — Cria o Comitê de Crise para Supervisão e 

Monitoramento dos Impactos da Covid-19 no âmbito das Comunicações (REDE CONECTADA 

MCTIC) e estabelece diretrizes a serem adotadas pela Agência Nacional de Telecomunicações — 

Anatel. 

 

Medida Provisória nº 925, de 18/03/20 DOU 19/03/20 — Dispõe sobre medidas emergenciais 

para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19. 

 

Portaria PR-CC nº 125, de 19/03/20 DOU de 19/03/20 p. 1 — seção 1 — Ed. Extra n° 54-

B — Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros oriundos 

dos países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

Anvisa. 

 

Portaria MEC-SE nº 491, de 19/03/20 DOU de 19/03/20 p. 1 — seção 1 — Ed. Extra n° 

54-C — Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus 

(COVID-19) no âmbito do Ministério da Educação. 

 

Portaria PR-CC nº 126, de 19/03/20 DOU de 19/03/20 p. 1 — seção 1 — Ed. Extra n° 54-

E — Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros oriundos 

dos países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — 

Anvisa. 

 

Instrução Normativa MAPA-GM nº 18, de 09/03/20 DOU de 20/03/20 p. 1 — seção 1 — 

n° 55 — Fica incorporado ao ordenamento jurídico nacional o Regulamento Técnico Mercosul de 

Identidade e Qualidade de Caseína Alimentar, aprovado pela Resolução Mercosul/GMC/RES. Nº 

61/19, na forma do Anexo a esta Instrução Normativa. 

 

Portaria MS-GM nº 414, de 18/03/20 DOU de 20/03/20 p.149 — seção 1 — n° 55 — 

Autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrico, para 

atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. 

 

Portaria MS-GM nº 430, de 19/03/20 DOU de 20/03/20 p.150 — seção 1 — n° 55 — 

Estabelece incentivo financeiro federal de custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, em 

caráter excepcional e temporário, com o objetivo de apoiar o funcionamento em horário estendido 

das Unidades de Saúde da Família (USF) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS) no país, para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus (covid-19). 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-7.806-de-18-de-marco-de-2020-249028337
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5809525/RDC_349_2020_.pdf/1db02b46-604a-4345-8362-8267bb802045
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.153-de-19-de-marco-de-2020-249091353
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv925.htm
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-PR-CC-125_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MEC-SE-491_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-PR-CC-126_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_IN-MAPA-GM-18_090320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-414_180320.pdf
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Portaria MS-GM nº 431, de 19/03/20 DOU de 20/03/20 p.151 — seção 1 — n° 55 — 

Homologa adesão das Unidades de Saúde da Família (USF) ao Programa Saúde na Hora. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 349, de 19/03/20 DOU de 20/03/20 p. 154 — seção 1 — 

n° 55 — Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para tratamento de 

petições de regularização de equipamentos de proteção individual, de equipamentos médicos do 

tipo ventilador pulmonar e de outros dispositivos médicos identificados como estratégicos pela 

Anvisa, em virtude da emergência de saúde pública internacional decorrente do novo Coronavírus 

e dá outras providências. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 350, de 19/03/20 DOU de 20/03/20 p. 154 — seção 1 — 

n° 55 — Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e 

comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da 

Anvisa e dá outras providências, em virtude da emergência de saúde pública internacional 

relacionada ao SARS-CoV-2. 

 

Portaria MS-SAES nº 237, de 18/03/20 DOU de 20/03/20 p.206 — seção 1 — n° 55 — 

Inclui leitos e procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento exclusivo dos 

pacientes com COVID-19. 

 

Resolução COFFITO nº 151, de 19/03/20 DOU de 20/03/20 p. 330 — seção 1 — n° 55 — 

Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Profissionais Voluntários (CNPV) para o 

enfrentamento da crise provocada pela pandemia da COVID-19. 

 

Resolução CFMV nº 1.312, de 19/03/20 DOU de 20/03/20 p. 330 — seção 1 — n° 55 — 

Define, ad referendum do Plenário do CFMV, medidas emergenciais para mitigação dos riscos 

decorrentes da doença causada pelo COVID-19. 

 

Portaria Interministerial MJ-SP nº 7, de 18/03/20 DOU de 18/03/20 p. 1 — seção 1 — 

n° 53-B — Ed. Extra — Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde 

pública previstas na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional. 

 

Portaria MJ-SP nº 135, de 18/03/20 DOU de 18/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 53-B — Ed. 

Extra — Estabelece padrões mínimos de conduta a serem adotados em âmbito prisional visando 

a prevenção da disseminação do COVID-19. 

 

Lei nº 13.957, de 18/03/20 DOU de 19/03/20 p. 4 — seção 1 — n° 54 — Altera a Lei nº 

13.898, de 11/11/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei 

Orçamentária de 2020 e dá outras providências. 

 

Portaria MCTIC-GM, nº 1.076, de 16/03/20 DOU de 19/03/20 p. 15 — seção 1 — n° 54 — 

Estabelece medidas temporárias de prevenção à infecção e propagação do Coronavírus (COVID-

19) no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações — MCTIC e de 

suas Entidades Vinculadas. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-GM-431_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_RS-MS-ANVISA-RDC-349_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_RS-MS-ANVISA-RDC-350_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_PT-MS-SAES-237_180320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_RS-COFFITO-151_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/U_RS-CFMV-1312_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels53/U_PT-INTERM-MJ-SP-7_180320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels53/U_PT-MJ-SP-135_180320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels53/U_le-13957_180320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels53/U_PT-MCTIC-GM-1076_160320.pdf
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Portaria MS-GM nº 397, de 16/03/20 DOU de 19/03/20 p. 52 — seção 1 — n° 54 

— Republicação — Altera as Portarias de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, 

nº 5 de 28 de setembro de 2017, e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre 

o Programa Saúde na Hora, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 347, de 17/03/20 DOU de 19/03/20 p. 76 — seção 1 — 

n° 54 — Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a exposição à 

venda de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais, em virtude da emergência de saúde 

pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. 

 

Resolução COFFITO nº 150, de 18/03/20 DOU de 19/03/20 p. 81 — seção 1 — n° 54 — 

Dispõe sobre medidas emergenciais de NATUREZA FISCAL para atendimento aos profissionais 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e ao Sistema COFFITO/CREFITOS para o enfrentamento 

da crise provocada pela Pandemia da COVID-19. 

 

Resolução CFP nº 15, de 17/03/20 DOU de 19/03/20 p. 81 — seção 1 — n° 54 — Estabelece 

medidas administrativas temporárias para prevenir contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Resolução nº 152, de 18/03/20 DOU 18/03/20 — Prorroga o prazo para pagamento dos 

tributos federais no âmbito do Simples Nacional. 

 

Portaria nº 7, de 22/03/20 DOU de 23/04/20 — Dispõe sobre as medidas de enfrentamento 

da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no 

âmbito do Sistema Prisional. 

 

Resolução nº 1.338, de 17/03/20 DOU 18/03/20 — Fixação de teto máximo de juros ao mês, 

para as operações de empréstimo consignado em benefício previdenciário, e dá outras 

providências. 

 

Resolução nº 17, de 17/03/20 DOU 18/03/20 — Concede redução temporária da alíquota do 

Imposto de Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980, 

internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por objetivo 

facilitar o combate à pandemia do Coronavírus / Covid- 19. 

 

Resolução nº 348, de 17/03/20 DOU 18/03/20 — Define os critérios e os procedimentos 

extraordinários e temporários para tratamento de petições de registro de medicamentos, produtos 

biológicos e produtos para diagnóstico in vitro e mudança pós-registro de medicamentos e 

produtos biológicos em virtude da emergência de saúde pública internacional decorrente do novo 

Coronavírus. 

 

Resolução nº 347, de 17/03/20 DOU 31/03/20 — Define os critérios e os procedimentos 

extraordinários e temporários para a exposição à venda de preparações antissépticas ou 

sanitizantes oficinais, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao 

SARS-CoV-2. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels53/U_PT-MS-GM-397-REP_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels53/U_RS-MS-ANVISA-RDC-347_170320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels53/U_RS-COFFITO-150_180320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels53/U_RS-CFP-15_170320.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-152-de-18-de-marco-de-2020-248649668
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7-de-22-de-abril-de-2020-253540813
http://sa.previdencia.gov.br/site/2020/03/cnp_res1338_20.03.17.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-17-de-17-de-marco-de-2020-248564246
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%20348-ANVISA.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-347-de-17-de-marco-de-2020-*-250404851
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Instrução Normativa nº 1.927, de 17/03/20 DOU 18/03/20 — Altera a Instrução Normativa 

SRF nº 680, de 2 de outubro de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação. 

 

Portaria nº 30, de 17/03/20 DOU 17/03/20 — Estabelece medidas de proteção no âmbito do 

Ministério da Defesa e dos Comandos das Forças Singulares para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

 

Portaria nº 5, de 17/03/20 DOU 17/03/20 — Dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020. 

 

Portaria nº 125, de 16/03/20 DOU 17/03/20 — Estabelece medidas quanto ao exercício de 

atividades por servidores do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em caráter excepcional, 

em razão da pandemia de COVID-19. 

 

Portaria nº 59, de 16/03/20 DOU 17/03/20 — Instituição do o Gabinete Integrado de 

Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID19). 

 

Portaria nº 65, de 16/03/20 DOU 17/03/20 — Estabelecimento de orientações, no âmbito da 

FUNDACENTRO, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

 

Portaria nº 373, de 16/03/20 DOU 17/03/20 — Estabelece orientações quanto às medidas 

protetivas, no âmbito do INSS, para enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID 19). 

 

Resolução nº 4.783, de 16/03/20 DOU 17/03/20 — Estabelece, por prazos determinados, 

percentuais a serem aplicados ao montante RWA, para fins de apuração da parcela ACP 

Conservação de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013. 

 

Resolução nº 4.782, de 16/03/20 DOU 17/03/20 — Estabelece, por tempo determinado, em 

função de eventuais impactos da Covid-19 na economia, critérios temporários para a 

caracterização das reestruturações de operações de crédito, para fins de gerenciamento de risco 

de crédito. 

 

Portaria nº 4, de 15/03/20 DOU 17/03/20 — Suspende as visitas sociais, atendimentos de 

advogados e as escoltas dos presos custodiados nas Penitenciárias Federais do Sistema 

Penitenciário Federal do Departamento Penitenciário Nacional como forma de prevenção, controle 

e contenção de riscos do Novo Coronavírus. 

 

Instrução Normativa nº 21, de 16/03/20 DOU 17/03/20 — Altera a Instrução Normativa nº 

19, de 12 de março de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal — SIPEC, quanto às medidas de proteção para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus (COVID-19). 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107785
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-30-de-17-de-marco-de-2020-248410548
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-5-de-17-de-marco-de-2020-248410549
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-125-de-16-de-marco-de-2020-248328399
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-59-de-16-de-marco-de-2020-248328846
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-65-de-16-de-marco-de-2020-248327812
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-373-de-16-de-marco-de-2020-248328921
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-4.783-de-16-de-marco-de-2020-248325481
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/Resolucao%20n%C2%BA%204782-20-Bacen.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-4-de-15-de-marco-de-2020-248327975
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-21-de-16-de-marco-de-2020-248328867
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Portaria nº 395, de 16/03/20 DOU 16/03/20 — Estabelece recurso do Bloco de Custeio das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a 

ser disponibilizado aos Estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o 

enfrentamento do Coronavírus — COVID 19. 

 

Decreto nº 10.277, de 16/03/20 DOU de 17/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 52-A — Ed. Extra 

— Republicação — Institui o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos 

da Covid-19. 

 

Portaria Interministerial MJ-SP nº 5, de 17/03/20 DOU de 17/03/20 p. 1 — seção 1 — 

n° 52-C — Ed. Extra — Dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da 

emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

 

Portaria PR-CC nº 120, de 17/03/20 DOU de 18/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 53 — Dispõe 

sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros oriundos da 

República Bolivariana da Venezuela, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária — Anvisa. 

 

Portaria PR-CC-INTI nº 10, de 17/03/20 DOU de 18/03/20 p. 2 — seção 1 — n° 53 — 

Estabelece orientações e diretrizes quanto às medidas de proteção para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-

19), no âmbito do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. 

 

Portaria PR-SG nº 8, de 17/03/20 DOU de 18/03/20 p. 3 — seção 1 — n° 53 — 

Estabelece o regime de trabalho remoto, em caráter temporário e excepcional, quanto ao 

exercício de atividades por servidores e empregados públicos dos órgãos da Presidência da 

República em razão do estado de emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

 

Resolução Normativa MS-ANS nº 453, de 12/03/20 DOU de 18/03/20 p. 56 — seção 1 — 

n° 53 — Retificação — Altera a Resolução Normativa — RN nº 428, de 07 de novembro de 2020, 

que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, 

para regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para infecção pelo 

Coronavírus. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 347, de 17/03/20 DOU de 18/03/20 p. 59 — seção 1 — 

n° 53 — Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a exposição à 

venda de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais, em virtude da emergência de saúde 

pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 348, de 17/03/20 DOU de 18/03/20 p. 59 — seção 1 — 

n° 53 — Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para tratamento de 

petições de registro de medicamentos, produtos biológicos e produtos para diagnóstico in vitro e 

mudança pós-registro de medicamentos e produtos biológicos em virtude da emergência de saúde 

pública internacional decorrente do novo Coronavírus. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-395-de-16-de-marco-de-2020-248162153
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_DC-10277-REP_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_PT-INTERM-MJ-SP-5_170320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_PT-PR-CC-120_170320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_PT-PR-CC-INTI-10_170320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_PT-PR-SG-8_170320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_RN-MS-ANS-453-RET_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_RS-MS-ANVISA-RDC-347_170320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/U_RS-MS-ANVISA-RDC-348_170320.pdf
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Portaria MS-GM nº 395, de 16/03/20 DOU de 16/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 51-A — Ed. 

Extra — Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo 

de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito 

Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus — COVID 19. 

 

Portaria MS-GM nº 397, de 16/03/20 DOU de 16/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 51-B — Ed. 

Extra — Altera as Portarias de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, nº 5 de 28 

de setembro de 2017, e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa 

Saúde na Hora, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica. 

 

Decreto nº 10.277, de 16/03/20 DOU de 16/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 51-C — Ed. Extra 

— Institui o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. 

 

Decreto nº 10.277, de 16/03/20 DOU de 16/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 51-D — Ed. Extra 

— Republicação — Institui o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos 

da Covid-19. 

 

Portaria MS-GM nº 374, de 13/03/20 DOU de 17/03/20 p. 67 — seção 1 — n° 52 — Aprova 

a Resolução GMC Nº 56/18 Profissões de Saúde do Mercosul (Revogação da Resolução GMC Nº 

07/12). 

 

Portaria MS-GM nº 393, de 13/03/20 DOU de 17/03/20 p. 68 — seção 1 — n° 52 — Aprova 

a Resolução GMC Nº 02/2015 “Requisitos de Boas Práticas para Organização e Funcionamento de 

Serviços de Urgência e Emergência (Revogação da Res. GMC Nº 12/07). 

 

Resolução Normativa MS-ANVISA nº 454, de 12/03/20 DOU de 17/03/20 p. 75 — 

seção 1 — n° 52 — Altera a Resolução Normativa — RN nº 85, de 07/12/2004, que dispõe sobre 

a concessão de Autorização de Funcionamento das operadoras de planos de assistência à saúde. 

 

Resolução COFEN nº 629, de 09/03/20 DOU de 17/03/20 p. 77 — seção 1 — n° 52 — 

Aprova e Atualiza a Norma Técnica que dispõe sobre a Atuação de Enfermeiro e de Técnico de 

Enfermagem em Hemoterapia. 

 

Instrução Normativa ME-SGDP nº 20, de 13/03/20 DOU de 13/03/20 p. 1 — seção 1 — 

n° 50-A — Ed. Extra — Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que 

estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Pública Federal — SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

 

Medida Provisória nº 924, de 13/03/20 DOU de 13/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 50-B — Ed. 

Extra — Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde, no valor 

de R$ 5.099.795.979,00, para os fins que especifica. 

 

Portaria MS-GM nº 385, de 13/03/20 DOU de 14/03/20 p. 70 — seção 1 — n° 51 — Revoga 

a Portaria nº 2.564/GM/MS, de 03/10/2017, que alterou a Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17/12/13, 

que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde 

a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_PT-MS-GM-395_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_PT-MS-GM-397_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_DC-10277_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_DC-10277-REP_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_PT-MS-GM-374_130320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_PT-MS-GM-393_130320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_rn-ms-anvisa-454_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/U_RS-COFEN-629_090320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels50/U_IN-ME-SGDP-20_130320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels50/U_MP-924_130320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels50/U_PT-MS-GM-385_130320.pdf
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Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o 

Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde. 

 

Portaria MCTIC-GM- nº 1.010, de 11/03/20 DOU de 13/03/20 p. 7 — seção 1 — n° 50 — 

Institui, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), o 

Comitê de Especialistas Rede Vírus — MCTIC e nomeia seus membros. 

 

Portaria MS-GM nº 366, de 12/03/20 DOU de 13/03/20 p. 61 — seção 1 — n° 50 — Habilita 

leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto Tipo II, do Hospital e Maternidade de 

Rancharia e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — 

Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser incorporado ao 

limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Estado de São Paulo. 

 

Portaria MS-GM nº 368, de 12/03/20 DOU de 13/03/20 p. 61 — seção 1 — n° 50 — Habilita 

leitos da Unidade de Terapia Intensiva — UTI Adulto, Tipo II, do Hospital Santa Cruz e estabelece 

recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo de Atenção de Média 

e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e 

Alta Complexidade — MAC do Estado e Município de São Paulo. 

 

Portaria MS-GM nº 373, de 12/03/20 DOU de 13/03/20 p. 63 — seção 1 — n° 50 — Habilita 

leitos da Unidade de Terapia Intensiva — UTI Adulto, Tipo II, do Dr. Rubens Savastano Hospital 

Regional de São Jose dos Campos e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços 

Públicos de Saúde — Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade — MAC do 

Estado de São Paulo. 

 

Portaria MS-GM nº 379, de 12/03/20 DOU de 13/03/20 p. 64 — seção 1 — n° 50 — Habilita 

leitos da Unidade de Terapia Intensiva — UTI Adulto Tipo II, do Hospital Regional de Piracicaba e 

estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo de 

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser incorporado ao limite 

financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Estado de São Paulo. 

 

Portaria MS-GM nº 3.409, de 17/12/19 DOU de 13/03/20 p. 65 — seção 1 — n° 50 

— Retificação — Altera a habilitação do Conjunto Hospitalar de Sorocaba — SP para Unidade de 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia — UNACON com Serviço de Hematologia e da 

Santa Casa de Itu — SP para Hospital Geral com Cirurgia de Câncer de Complexo Hospitalar e 

estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo de 

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar — a ser incorporado ao limite 

financeiro de Média e Alta Complexidade — MAC do Estado de São Paulo. 

 

Instrução Normativa nº 20, de 13/03/20 DOU 13/03/20 — Altera a Instrução Normativa nº 

19, de 12 de março de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal — SIPEC, quanto às medidas de proteção para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus (COVID-19). 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels49/U_PT-MCTIC-GM-1010_110320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels49/U_PT-MS-GM-366_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels49/U_PT-MS-GM-368_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels49/U_PT-MS-GM-373_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels49/U_PT-MS-GM-379_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels49/U_PT-MS-GM-3409-RET_171219.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-20-de-13-de-marco-de-2020-247887393
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Resolução nº 453, de 12/03/20 DOU 13/03/20 — Altera a Resolução Normativa — RN nº 428, 

de 07 de novembro de 2020, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no 

âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes 

diagnósticos para infecção pelo Coronavírus. 

 

Instrução Normativa nº 19, de 12/03/20 DOU 13/03/20 — Estabelece orientações aos órgãos 

e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal — SIPEC, quanto às 

medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

 

Resolução nº 346, de 12/03/20 DOU 13/03/20 — Define os critérios e os procedimentos 

extraordinários e temporários para a certificação de boas práticas de fabricação para fins de 

registro e alterações pós- registro de insumo farmacêutico ativo, medicamento e produtos para 

saúde em virtude da emergência de saúde pública internacional do novo Coronavírus. 

 

Portaria nº 356, de 11/03/20 DOU 12/03/20 — Dispõe sobre a regulamentação e 

operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

 

Portaria MS-GM nº 3.542, de 19/12/19 DOU de 13/03/20 p. 65 — seção 1 — n° 50 

— Retificação — Habilita Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e estabelece recurso do Bloco 

de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo de Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta 

Complexidade (MAC) dos Estados e Municípios. 

 

Resolução Normativa MS-ANS nº 453, de 12/03/20 DOU de 13/03/20 p. 65 — seção 1 — 

n° 50 — Altera a Resolução Normativa — RN nº 428, de 07 de novembro de 2020, que dispõe 

sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para 

regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para infecção pelo 

Coronavírus. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 346, de 12/03/20 DOU de 13/03/20 p. 66 — seção 1 — 

n° 50 — Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a certificação 

de boas práticas de fabricação para fins de registro e alterações pós-registro de insumo 

farmacêutico ativo, medicamento e produtos para saúde em virtude da emergência de saúde 

pública internacional do novo Coronavírus. 

 

Portaria MS-GM nº 356, de 11/03/20 DOU de 12/03/20 p. 185 — seção 1 — n° 49 — Dispõe 

sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

 

Medida Provisória nº 921, de 07/02/20 DOU 10/02/20 — Abre crédito extraordinário, em 

favor do Ministério da Defesa, no valor de R$ 11.287.803,00, para os fins que especifica. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=Mzg2MQ==
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-12-de-marco-de-2020-247802008
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5809525/RDC_346_2020_.pdf/2bd739f9-283d-44ba-a627-db72d0d0999a
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels49/U_PT-MS-GM-3542-RET_191219.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels49/U_RN-MS-ANS-453_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels49/U_RS-MS-ANVISA-RDC-346_120320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_PT-MS-GM-356_110320.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv921.htm


 

 

                                 

                                                                                             

WWW.INACIOEPEREIRA.COM.BR 
                                                                                             PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR, 30 – CJ. 7A 

                                                                                 REPÚBLICA – SÃO PAULO/SP – CEP: 01047-010 

                                                                    CONTATO@INACIOEPEREIRA.COM.BR - (11) 3256-1159 

 

 

 

58 

Portaria de Consolidação MS-GM nº 5, de 28/09/17 DOU de 12/03/20 p. 185 — seção 1 

— n° 49 — Retificação — Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do 

Sistema Único de Saúde. 

 

Resolução Normativa MS-ANS nº 451, de 06/03/20 DOU de 12/03/20 p. 188 — seção 1 

— n° 49 — Dispõe sobre os critérios para definição do capital regulatório das operadoras de plano 

de assistência à saúde; revoga a RN nº 209, de 22/12/2009, e a IN nº 14, de 27/12/2007, da 

DIOPE; e altera a RN n° 85, de 07/12/2004, a RN n° 307, de 22/10/2012, e a RN n° 400, de 

25/02/2016. 

 

Portaria MS-SAPS nº 19, de 11/03/20 DOU de 12/03/20 p. 190 — seção 1 — n° 49 — 

Define e homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe — INE das equipes 

de Atenção Primária à Saúde — APS credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde — SCNES para fins da transferência dos incentivos de custeio 

federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação. 

 

Portaria MS-SAPS nº 20, de 11/03/20 DOU de 12/03/20 p. 192 — seção 1 — n° 49 — 

Define e homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe e aos Cadastros 

Nacionais de Estabelecimentos de Saúde das equipes ou serviços de Atenção Primária à Saúde 

credenciados e cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde para 

fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e 

avaliação. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 301, de 21/08/19 DOU de 12/03/20 p. 198 — seção 1 

— n° 49 — Republicação — Dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação 

de Medicamentos. 

 

Instrução Normativa MS-ANVISA nº 36, de 21/08/19 DOU de 11/03/20 p. 210 — seção 

1 — n° 49 — Retificação — Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação complementares a 

Insumos e Medicamentos Biológicos. 

 

Instrução Normativa MS-ANVISA nº 43, de 21/08/19 DOU de 11/03/20 p. 210 — seção 

1 — n° 49 — Retificação — Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação complementares aos 

sistemas computadorizados utilizados na fabricação de Medicamentos. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 340, de 06/03/20 DOU de 11/03/20 p. 56 — seção 1 — 

n° 48 — Dispõe sobre as alterações de informações nos processos de regularização de dispositivos 

médicos e dá outras providências. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 342, de 06/03/20 DOU de 11/03/20 p. 57 — seção 1 — n° 

48 — Altera a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 4, de 04/02/2011, que estabelece os 

requisitos mínimos de identidade e qualidade para os equipos de uso único de transfusão, de 

infusão gravitacional e de infusão para uso com bomba de infusão. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 343, de 06/03/20 DOU de 11/03/20 p. 57 — seção 1 — 

n° 48 — Altera o Anexo I da Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 199, de 26/10/2006 para 

incluir o produto cloreto de sódio na Lista de medicamentos de baixo risco sujeitos à notificação 

simplificada. 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_PRC-MS-GM-5-RET_280917.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_RN-MS-ANS-451_060320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_PT-MS-SAPS-19_110320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_PT-MS-SAPS-20_110320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_RS-MS-ANVISA-RDC-301-REP_210819.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_IN-MS-ANVISA-36-RET_210819.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels48/U_IN-MS-ANVISA-43-RET_210819.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels47/U_RS-MS-ANVISA-RDC-340_060320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels47/U_RS-MS-ANVISA-RDC-342_060320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels47/U_RS-MS-ANVISA-RDC-343_060320.pdf
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Resolução MS-ANVISA-RDC nº 303, de 13/09/19 DOU de 09/03/20 p. 74 — seção 1 — 

n° 46 — Retificação — Altera a Resolução da Diretoria Colegiada — RDC n° 255, de 10 de 

dezembro de 2018, que aprova e promulga o Regimento Interno da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária — Anvisa. 

 

Instrução Normativa MS-ANS nº 55, de 02/03/20 DOU de 06/03/20 p. 210 — seção 1 — 

n° 45 — Retificação — Estabelece a forma de acompanhamento econômico-financeiro das 

autogestões e a forma de garantia dos riscos por suas entidades mantenedoras; e revoga a IN nº 

10, de 30 de março de 2007, da Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras — DIOPE. 

 

Resolução Normativa MS-ANS nº 448, de 02/03/20 DOU de 06/03/20 p. 210 — seção 1 

— n° 45 — Retificação — Altera a RN n° 137, de 14/11/2006, e a RN n° 392, de 09/12/2015, 

que dispõe sobre aceitação, registro, vinculação, custódia, movimentação e diversificação dos 

ativos garantidores das operadoras no âmbito do sistema de saúde suplementar e dá outras 

providências. 

 

Resolução Normativa MS-ANS nº 448, de 02/03/20 DOU de 04/03/20 p. 41 — seção 1 — 

n° 43- Altera a RN n° 137, de 14/11/2006, e a RN n° 392, de 09/12/2015, que dispõe sobre 

aceitação, registro, vinculação, custódia, movimentação e diversificação dos ativos garantidores 

das operadoras no âmbito do sistema de saúde suplementar e dá outras providências. 

 

Instrução Normativa MS-ANS nº 55, de 02/03/20 DOU de 04/03/20 p. 41 — seção 1 — 

n° 43- Estabelece a forma de acompanhamento econômico-financeiro das autogestões e a 

forma de garantia dos riscos por suas entidades mantenedoras; e revoga a IN nº 10, de 30 de 

março de 2007, da Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras — DIOPE. 

 

Medida Provisória nº 922, de 28/02/20 DOU de 03/03/20 p. 2 — seção 1 — n° 

42- Retificação — Altera a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização 

para desconto de prestações em folha de pagamento, a Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 

2016, que cria o Programa de Parcerias de Investimentos — PPI, e a Lei nº 13.844, de 18 de 

junho de 2019, que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos 

Ministérios. 

 

Resolução CFFa nº 564, de 02/03/20 DOU de 03/03/20 p. 78 — seção 1 — n° 42- Revoga 

a Resolução CFFa nº 562, de 27/02/2020, mantém vigentes os efeitos da Resolução CFFa nº 277, 

de 20/04/2001, e dá outras providências. 

 

Medida Provisória nº 922, de 28/02/20 DOU de 02/03/20 p. 1 — seção 1 — n° 41 — Altera 

a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado 

para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a Lei nº 10.820, de 17 

de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de 

pagamento, a Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016, que cria o Programa de Parcerias de 

Investimentos — PPI, e a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, que estabelece a organização 

básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels45/U_RS-MS-ANVISA-RDC-303-RET_130919.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels44/U_IN-MS-ANS-55-RET_020320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels44/U_RN-MS-ANS-448-RET_020320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels42/U_RN-MS-ANS-448_020320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels42/U_iN-MS-ANS-55_020320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels41/U_MP-922-RET_280220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels41/U_RS-CFFa-564_020320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels40/U_MP-922_280220.pdf
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Portaria MS-SAES nº 157, de 19/02/20 DOU de 02/03/20 p. 111 — seção 1 — n°41 — 

Desabilita a Associação de Prevenção Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com 

Deficiência de Ribeirão Pires/SP — (APRAESPI), como Centro Especializado em Reabilitação Física 

— Nível Intermediário. 

 

Portaria MS-ANVISA nº 201, de 20/02/20 DOU de 26/02/20 p.66 — seção 1 — n° 38 — 

Dispõe sobre as competências e o detalhamento dos procedimentos para os trabalhos de revisão 

e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto no âmbito da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária — Anvisa. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 338, de 20/02/20 DOU de 26/02/20 p.69 — seção 1 — n° 

38 — Dispõe sobre o registro de produto de terapia avançada e dá outras providências. 

 

Resolução MS-ANVISA-RDC nº 339, de 20/02/20 DOU de 26/02/20 p.72 — seção 1 — n° 

38 — Dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de Biovigilância. 

 

Portaria MS-GM nº 285, de 20/02/20 DOU de 21/02/20 p. 107 — seção 1 n° 37 — 

Homologa adesão das equipes de Saúde da Família informatizadas ao Programa de Apoio à 

Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS). 

 

Decreto nº 10.249, de 19/02/20 DOU de 19/02/20 p. 1 — Ed. Extra -  seção 1 n° 36 — 

Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de execução 

mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2020 e dá outras 

providências. 

 

Decreto nº 10.246, de 18/02/20 DOU de 19/02/20 p. 3 — seção 1 n° 35 — Institui o 

Programa Brasil Mais e dispõe sobre o Comitê de Orientação Estratégica do Programa Brasil Mais. 

 

Portaria MS-GM nº 264, de 17/02/20 DOU de 19/02/20 p. 97 — seção 1 n° 35 — Altera a 

Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir a doença de 

Chagas crônica, na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de 

saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. 

 

Portaria MS-GM nº 3.164, de 03/12/19 DOU de 19/02/20 p. 98 — seção 1 n° 35 

— Retificação — Altera, desabilita e habilita Centro Especializado em Reabilitação — CER e 

estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Grupo de 

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser incorporado ao limite 

financeiro de Média e Alta Complexidade — MAC dos Estados e Municípios. 

 

Portaria MS-GM nº 235, de 12/02/20 DOU de 14/02/20 p. 98 — seção 1 — n° 32 — 

Restabelece a transferência de recursos financeiros do Bloco de Custeio das Ações e Serviços 

Públicos de Saúde a serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde aos municípios que 

regularizaram a alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do 

Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM). 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels40/U_PT-MS-SAES-157_190220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels38/U_PT-MS-ANVISA-201_200220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels38/U_RS-MS-ANVISA-RDC-338_200220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels38/U_RS-MS-ANVISA-RDC-339_200220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels37/U_PT-MS-GM-285_200220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels36/U_DC-10249_190220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels35/U_DC-10246_180220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels35/U_PT-MS-GM-264_170220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels35/U_PT-MS-GM-3164-RET_031219.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels32/U_PT-MS-GM-235_120220.pdf
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Decreto nº 10.238, de 11/02/20 DOU de 12/02/20 p. 9 — seção 1 — n° 30 — Altera o 

Decreto nº 10.211, de 30/01/2020, que dispõe sobre o Grupo Executivo Interministerial de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional — GEI-ESPII. 

 

Decreto nº 10.228 de 05/02/20 DOU de 12/02/20 p. 11 — seção 1 — n° 30 

— Retificação — Altera o Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, que regulamenta a Lei 

nº 13.460, de 26 de junho de 2017, para dispor sobre o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo 

federal e instituir os conselhos de usuários dos serviços públicos no âmbito da administração 

pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal. 

 

Portaria MS-GM nº 211, de 07/02/20 DOU de 12/02/20 p. 171 — seção 1 — n° 30 — 

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes a Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), Equipes de Consultório na Rua (eCR), Equipe de 

Saúde da Família Fluvial/Unidade Básica de Saúde da Família Fluvial (ESFF/UBSF), Equipes de 

Saúde no Sistema Prisional (ESP) e Unidade Odontológica Móvel (UOM), com ausência de 

alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). 

 

Portaria MS-GM nº 214, de 07/02/20 DOU de 12/02/20 p. 173 — seção 1 — n° 30 — 

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes a Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), Equipes de Consultório na Rua (eCR), Equipe de 

Saúde da Família Fluvial/Unidade Básica de Saúde da Família Fluvial (ESFF/UBSF), Equipes de 

Saúde no Sistema Prisional (ESP) e Unidade Odontológica Móvel (UOM), com ausência de 

alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). 

 

Portaria MS-GM nº 216, de 07/02/20 DOU de 12/02/20 p. 177 — seção 1 — n° 30 — 

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes às Equipes de Saúde da Família 

(ESF), Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

 

Portaria MS-GM nº 219, de 10/02/20 DOU de 12/02/20 p. 180 — seção 1 — n° 30 — 

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes às Equipes de Saúde da Família 

(ESF), Equipes Saúde da Família Ribeirinha (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

 

Consulta Pública MS-ANVISA nº 776, de 07/02/20 DOU de 12/02/20 p. 184 — seção 1 — 

n° 30 — Proposta de regulamento com requisitos técnicos para o registro, suas modificações e a 

classificação dos produtos Saneantes, de acordo com o risco potencial à saúde. 

 

Resolução Normativa MS-ANS nº 447, de 05/02/20 DOU de 10/02/20 p. 115 — seção 1 

— n° 28 — Revoga a Resolução Normativa — RN nº 139, de 24 de novembro de 2006, que institui 

o Programa de Qualificação da Saúde Suplementar. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels30/U_DC-10238_110220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels30/U_DC-10228-RET_050220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels30/U_PT-MS-GM-211_070220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels30/U_PT-MS-GM-214_070220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels30/U_PT-MS-GM-216_070220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels30/U_PT-MS-GM-219_100220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels30/U_CP-MS-ANVISA-776_070220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels28/U_RN-MS-ANS-447_050220.pdf
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Lei nº 13.979, de 06/02/20 DOU de 07/02/20 p. 1 — seção 1 — n° 27 — Dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

 

Deliberação CRF-SP nº 2, de 06/02/20 DOU de 07/02/20 p. 74 — seção 1 — n° 27 — 

Aprova o Regulamento dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. 

 

Deliberação CRF-SP nº 3, de 06/02/20 DOU de 07/02/20 p. 76 — seção 1 — n° 27 — 

Dispõe sobre o Regulamento do Fundo de Assistência Profissional. 

 

Decreto nº 10.223 de 05/02/20 DOU de 06/02/20 p. 17 — seção 1 — n° 26 — Declara a 

revogação, para os fins do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 

1998, de decretos normativos. 

 

Decreto nº 10.228 de 05/02/20 DOU de 06/02/20 p. 27 — seção 1 — n° 26 — Altera o 

Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, que regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de junho 

de 2017, para dispor sobre o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal e instituir os 

conselhos de usuários dos serviços públicos no âmbito da administração pública direta, indireta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal. 

 

Decreto nº 10.230 de 05/02/20 DOU de 06/02/20 p. 28 — seção 1 — n° 26 — Altera o 

Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação — SISP, do Poder Executivo Federal. 

 

Portaria MS-GM nº 183 de 03/02/20 DOU de 06/02/20 p. 82 — seção 1 — n° 26 — 

Altera a Portaria nº 3.821/GM/MS, de 01/12/2018, publicada no Diário Oficial da União nº 232, 

Seção 2, páginas 34 e 35, de04/12/2018, no que se refere aos membros titulares, 1º e 2º 

suplentes, do Conselho Nacional de Saúde, para o triênio 2018/2021. 

 

Portaria MS-GM nº 189 de 04/02/20 DOU de 06/02/20 p. 85 — seção 1 — n° 26 — 

Estabelece a suspensão temporária da transferência a Estados e Municípios, de recursos incluídos 

no Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), destinados ao custeio de Equipes 

Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio (Programa Melhor 

em Casa). 

 

Portaria nº 79, de 04/03/20 DOU 05/02/20 — Aprova condições extraordinárias para 

realização das atividades de avaliação da conformidade em países afetados pela epidemia do 

Coronavírus (COVID-19). 

 

Portaria nº 188, de 03/02/20 DOU 04/02/20 — Declara Emergência em Saúde Pública de 

importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(COVID-19). 

 

Resolução CFF nº 679, de 21/11/19 DOU de 04/02/20 p.44 — seção 1 n°24 — Dispõe sobre 

as atribuições do farmacêutico nas operações logísticas de importação/exportação, distribuição, 

fracionamento, armazenagem, courier, transporte nos modais terrestre, aéreo ou fluvial, e demais 

agentes da cadeia logística de medicamentos e insumos farmacêuticos, substâncias sujeitas a 
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels27/U_DL-CRF-SP-2_060220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels27/U_DL-CRF-SP-3_060220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels26/U_DC-10223_050220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels26/U_DC-10228_050220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels26/U_DC-10230_050220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels26/U_PT-MS-GM-183_030220.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels26/U_PT-MS-GM-189_040220.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002625.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.fev.20/Iels24/U_RS-CFF-679_211119.pdf
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controle especial e outros produtos para a saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, 

perfumes, saneantes, alimentos com propriedades funcionais ou finalidades especiais e produtos 

biológicos. 

 

Decreto nº 10.212, de 30/01/20 DOU de 31/01/20 p.1 — Ed. Extra — seção 1 — n° 22 A 

— Republicação — Promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional, acordado 

na 58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, em 23 de maio de 2005. 

 

Portaria MS-GM nº 169 de 31/01/20 DOU de 31/01/20 p.7 — Ed. Extra — seção 1 — n° 22 

B — Define o valor per capita para efeito do cálculo do incentivo financeiro da capitação ponderada 

do Programa Previne Brasil. 

 

Portaria MS-GM nº 173 de 31/01/20 DOU de 31/01/20 p.29 — Ed. Extra — seção 1 — n° 

22 B — Dispõe sobre os municípios que apresentam decréscimo dos valores a serem transferidos, 

conforme as regras do financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde do Programa Previne 

Brasil. 

 

Portaria MS-GM nº 170 de 31/01/20 DOU de 03/02/20 p.77 — seção 1 — n° 23 — Aprova 

o repasse de recursos para Estados e Distrito Federal, a título de financiamento, referente a 

janeiro, fevereiro e março de 2020, para aquisição de medicamentos do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde. 

 

Portaria MS-GM nº 177 de 31/01/20 DOU de 03/02/20 p.78 — seção 1 — n° 23 — Exclui 

propostas dos anexos das Portarias nº 3.130/GM/MS, de 28 de novembro de 2019, nº 

67/GM/MS e nº 68/GM/MS, ambas de 10 de janeiro de 2020. 
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Legislação Estadual 
 

Resolução SS nº 86, de 12/06/20 DOE de 13/06/20 p.3 - seção 1 - n°114 - Revoga a 

Resolução SS 84, de 10-06-2020 que estabelece a transferência de recursos financeiros do Fundo 

Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, programa 0930 - Atendimento Integral e 

Descentralizado no SUS no Estado de São Paulo, decorrentes de Demandas Governamentais, a 

serem destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Covid-19 (Novo Coronavírus), e dá 

providências correlatas. 

 

Portaria ILSL nº 28, de 05/06/20 DOE de 11/06/20 p.23 - seção 1 - n°112 - Constitui a 

Comissão de Reestruturação do Organograma Institucional que fica constituída dos 

funcionários/servidores relacionados. 

 

Portaria CVS nº 13, de 10/06/20 DOE de 11/06/20 p.21 - seção 1 - n°112 - Dispõe sobre 

medidas de prevenção ao SARSCoV-2 para profissionais de coleta e entrega de mercadorias. 

 

Deliberação CIB nº 40, de 03/06/20 DOE de 11/06/20 p.21 - seção 1 - n°112 

- Retificação - Homologa os itens relacionados. 

 

Deliberação CIB nº 47, de 10/06/20 DOE de 11/06/20 p.21 - seção 1 - n°112 - Aprova ad 

referendum o mapa do conjunto de hospitais e respectivos leitos para o enfrentamento da COVID-

19, no Estado de São Paulo, atualização, com a inclusão da 6ª remessa de leitos de UTI AD 

COVID e UTI PED COVID, para habilitação. 

 

Resolução SS nº 85, de 10/06/20 DOE de 11/06/20 p.20 - seção 1 - n°112 - Disciplina 

medidas necessárias à investigação epidemiológica e monitoramento de risco de propagação da 

Covid-19. 

 

Resolução SS nº 84, de 10/06/20 DOE de 11/06/20 p.19 - seção 1 - n°112 - Estabelece a 

transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de 

Saúde, em consonância ao programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS no 

Estado de São Paulo, decorrentes de Emendas Parlamentares, para o financiamento de ações e 

serviços para assistência integral à saúde da comunidade. 

 

Resolução SS nº 83, de 10/06/20 DOE de 11/06/20 p.18 - seção 1 - n°112 - Dispõe, na 

forma da Portaria MS 1.448, de 29-05-2020, republicada no D.O.U de 02-06-2020, sobre o auxílio 

financeiro emergencial às santas casas e hospitais sem fins lucrativos no controle da pandemia 

da Covid-19, e dá providências correlatas. 

 

Decreto nº 65.014, de 10/06/20 DOE de 11/06/20 p.1 - seção 1 - n°112 - Estende a medida 

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

 

Resolução SS nº 81, de 09/06/20 DOE de 10/06/20 p.29 - seção 1 n°111 - Estabelece a 

transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de 

Saúde do Município de Santos, a serem destinados às ações de saúde para o enfrentamento do 

Covid-19, (Novo Coronavírus), e dá providencias correlatas. 
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels105/E_PT-ILSL-28_050620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels105/E_PT-CVS-13_100620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels105/E_DL-CIB-40-RET_030620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels105/E_DL-CIB-47_100620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels105/E_R-SS-85_100620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels105/E_R-SS-84_100620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels105/E_R-SS-83_100620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels105/E_DC-65014_100620.pdf
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Deliberação CIB nº 38, de 17/06/19 DOE de 10/06/20 p.29 - seção 1 - n° 111 - Homologa 

os itens relacionados. 

 

Deliberação CIB nº 40, de 03/06/20 DOE de 10/06/20 p.29 - seção 1 - n° 111 - Homologa 

os itens relacionados. 

 

Comunicado IAL nº 32, de 09/06/20 DOE de 10/06/20 p.30 - seção 1 - n° 111 - Torna 

público laboratórios habilitados para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR. 

 

Deliberação CIB nº 45, de 05/06/20 DOE de 06/06/20 p.23 - seção 1 n° 108 - Recomenda-

se ainda que o uso em casos graves sob regime hospitalar não seja de rotina, exceto condicionado 

a estudos clínicos e uso off label compassivo segundo critério médico e consentimento do paciente, 

ainda que as evidências sugiram mais risco que benefício. 

 

Comunicado IAL nº 28, de 26/05/20 DOE de 06/06/20 p.24 - seção 1 n° 108 - Retificação 

- Torna público o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da Covid-19 por RT-PCR. 

 

Despacho CSS, de 05/06/20 DOE de 06/06/20 p.24 - seção 1 n° 108 - Contratação 

Emergencial de Serviços de Hemodiálise à Beira do Leito - UTI COVID. 

 

Portaria HEM nº 11, de 01/06/20 DOE de 06/06/20 p.24 - seção 1 n° 108 - Expede nova 

Portaria, alterando a Portaria 09/2020, que designa os funcionários/servidores relacionados para 

a recomposição da Comissão de Revisão de Prontuário. 

 

Portaria HGT, de 05/06/20 DOE de 06/06/20 p.25 - seção 1 n° 108 - Torna público, 

considerando a Resolução SS-5 de 16-01-2006 - Secretaria do Estado da Saúde, a qual institui 

nas Unidades da Secretaria de Estado da Saúde a Comissão de Saúde do Trabalhador - COMSAT. 

 

Portaria ILSL nº 27, de 28/05/20 DOE de 06/06/20 p.26 - seção 1 n° 108 - Reorganiza a 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar que passa a ser constituída dos 

funcionários/servidores relacionados. 

 

Portaria DRS-V nº 14, de 05/06/20 DOE de 06/06/20 p.26 - seção 1 n° 108 - Altera a 

Comissão de Monitoramento Regional para acompanhamento das metas definidas para a Santa 

Casa de Misericórdia de Olímpia, referentes ao Pró Santa Casa 2. 

 

Portaria DRS-XI nº 7, de 05/06/20 DOE de 06/06/20 p.26 - seção 1 n°108 - Designa os 

representantes descritos para comporem a Comissão Examinadora em conformidade com o Edital 

- 03/2020 de Convocação Pública, para Habilitação de Estabelecimentos de Saúde, interessadas 

em participar do fornecimento em caráter emergencial, de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

e Leitos Clínicos, Adulto e Pediátrico, para tratamento exclusivo de pacientes com diagnóstico de 

Covid-19, no âmbito do Departamento Regional de Saúde DRS XI - Presidente Prudente. 

 

Resolução USP nº 7.955, de 05/06/20 DOE de 06/06/20 p.40 - seção 1 n°108 - Define 

procedimentos para a realização de concurso público para a outorga do título de Livre Docente 

durante o período de prevenção de contágio pela Covid-19 (Novo Coronavírus), suspende a 
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels104/E_CM-IAL-32_090620.pdf
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realização de concursos públicos para o provimento de cargos efetivos e suspende 

temporariamente a aplicação de dispositivos do Regimento Geral da Universidade de São Paulo. 

 

Resolução SS nº 79, de 04/06/20 DOE de 05/06/20 p.31 - seção 1 n°106 - Reitera o 

disposto nos termos da Resolução SS-42/2020, de 31-03-2020, que estabelece a obrigatoriedade, 

a todos os hospitais públicos e privados do Estado de São Paulo, de envio de dados, diariamente, 

referentes aos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 (Novo Coronavírus), sendo que seu 

descumprimento implica em infração sanitária, sujeitando o responsável às penalidades previstas 

nos arts. 110 a 112 da Lei 10.083/98 - Código Sanitário Estadual e dá providências correlatas. 

 

Recomendação CES-SP nº 5, de 04/05/20 DOE de 05/06/20 p.31 - seção 1 n°106 - 

Recomenda que o Secretário Estadual de Saúde, inclua representantes do Conselho Estadual de 

Saúde, com a devida paridade, no Comitê de Enfrentamento do Covid-19 da Secretaria Estadual 

da Saúde de São Paulo. 

 

Portaria CRH nº 3, de 04/06/20 DOE de 05/06/20 p.31 - seção 1 n°106 - Objetivando 

implementar o Projeto de Voluntários Acadêmicos da Área das Ciências da Saúde, instituído em 

caráter temporário, para o enfrentamento ao Covid-19 - Novo Coronavírus, no âmbito do Estado 

de São Paulo. 

 

Portaria CRH nº 4, de 04/06/20 DOE de 05/06/20 p.32 - seção 1 n°106 - Objetivando 

implementar o Projeto de Voluntários, instituído em caráter temporário, para o enfrentamento ao 

Covid-19 - Novo Coronavírus, no âmbito do Estado de São Paulo. 

 

Portaria CRH nº 5, de 04/06/20 DOE de 05/06/20 p.32 - seção 1 n°106 - Dispõe sobre 

a composição da Comissão de Implantação do Projeto de Voluntários Acadêmicos da Área das 

Ciências da Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, para enfrentamento ao Covid-

19 (Novo Coronavírus). 

 

Portaria CRH nº 6, de 04/06/20 DOE de 05/06/20 p.32 - seção 1 n°106 - Dispõe sobre a 

composição da Comissão de Implantação do Projeto de Voluntários, no âmbito da Secretaria de 

Estado da Saúde, para enfrentamento ao Covid-19 (Novo Coronavírus). 

 

Comunicado IAL nº 31, de 2020 DOE de 05/06/20 p.32 - seção 1 n°106 - Torna público o 

Laboratório Trianon de Análises Clínicas Ltda., habilitado para a realização de diagnóstico da 

Covid-19 por RT-PCR. 

 

Portaria CVS nº 12, de 04/06/20 DOE de 05/06/20 p.33 - seção 1 n°106 - Republicação - 

Dispõe sobre o Cadastro de Vigilância Sanitária - Cadvisa, no que diz respeito ao prazo para 

atendimento dos estabelecimentos que estão em exercício de atividades e não cumpriram os 

prazos estabelecidos, nas respectivas portarias 07, 08,09 e CVS/IAL 1. 

 

Portarias CER-CB, de 04/06/20 DOE de 05/06/20 p.33 - seção 1 n°106 - Designa membros 

às Comissões relacionadas. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels101/E_R-SS-79_040620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels101/E_REC-CES-SP-5_040520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels101/E_PT-CRH-3_040620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels101/E_PT-CRH-4_040620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels101/E_PT-CRH-5_040620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels101/E_PT-CRH-6_040620.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels101/E_CM-IAL-31_2020.pdf
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Portarias HRO nº 11 e 12, de 04/06/20 DOE de 05/06/20 p.34 - seção 1 n°106 - Nova 

composição das Comissões relacionadas. 

 

Portaria DRS-III nº 6, de 03/06/20 DOE de 05/06/20 p.34 - seção 1 n°106 - Designa 

representantes para compor a Comissão Examinadora, para Credenciamento de Estabelecimentos 

de Saúde, para eventual celebração de Contratos, em caráter emergencial, de leitos de unidade 

de terapia intensiva e leitos clínicos, adulto e pediátrico, para tratamento exclusivo de pacientes 

com diagnóstico de covid-19 do Edital de Convocação Pública: 03/2020, no âmbito do 

Departamento Regional de Saúde III de Araraquara. 

 

Projeto de Lei nº 375, de 2020 DOE de 05/06/20 p.9 - seção Leg. n° 101 - Torna obrigatória 

a realização dos testes diagnósticos do Coronavírus - SARS - CoV-2, aos professores e funcionários 

de instituições de ensino, públicas e privadas, antes do reinício de suas atividades no âmbito do 

Estado de São Paulo, na forma que menciona. 

 

Projeto de Lei nº 376, de 2020 DOE de 05/06/20 p.9 - seção Leg. n° 101 - Dispõe sobre 

procedimentos de simplificação na aprovação de projetos científicos-tecnológicos, e produção de 

equipamentos de saúde, em períodos de calamidade pública no Estado, decretada em razão de 

pandemias. 

 

Resolução SS nº 70, de 03/06/20 DOE de 04/06/20 p.25 - seção 1 n°105 - Aprova 

“Orientações Técnicas para Vigilância e Atenção à Saúde dos Trabalhadores e População expostas 

ao amianto e com doenças relacionadas”, e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 77, de 03/06/20 DOE de 04/06/20 p.27 - seção 1 n°105 - Institui no 

âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, em caráter temporário, o Projeto de Voluntários 

Acadêmicos da Área das Ciências da Saúde, para enfrentamento ao Covid-19 (Novo Coronavírus) 

e da providencias correlatas. 

 

Resolução SS nº 78, de 03/06/20 DOE de 04/06/20 p.28 - seção 1 n°105 - Institui no 

âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, em caráter temporário, o Projeto de Voluntários, para 

enfrentamento ao COVID-19 (Novo Coronavírus) e dá providencias correlatas. 

 

Deliberação CIB nº 40, de 03/06/20 DOE de 04/06/20 p.28 - seção 1 n°105 - Homologa 

os itens relacionados. 

 

Deliberação CIB nº 41, de 03/06/20 DOE de 04/06/20 p.32 - seção 1 n°105 - Aprova e 

revalida o pleito homologado relacionado. 

 

Portaria CVS nº 12, de 03/06/20 DOE de 04/06/20 p.32 - seção 1 n°105 - Dispõe sobre o 

Cadastro de Vigilância Sanitária - CADVISA, no que diz respeito ao prazo para atendimento dos 

estabelecimentos que estão em exercício de atividades e não cumpriram os prazos estabelecidos, 

nas respectivas portarias 07, 08, 09 e 10. 

 

Contrato de Gestão CGCSS, de 2020 DOE de 04/06/20 p.34 - seção 1 n°105 - Contrato que 

entre si Celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Saúde, e a SPDM - 
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Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina qualificada como Organização Social de 

Saúde, para regulamentar o desenvolvimento das ações e Serviços de Saúde, no Hospital Geral 

de Pedreira. 

 

Extrato de Contrato CGCSS, de 2020 DOE de 04/06/20 p.39 - seção 1 n°105 - Alteração de 

metas assistenciais e custeio no Ambulatório Médico de Especialidades de Taboão da Serra - Ame 

Taboão da Serra, em virtude da impossibilidade de Implantação de novos procedimentos (AME+), 

decorrente da pandemia da COVID-19. 

 

Resolução SS nº 75, de 02/06/20 DOE de 03/06/20 p.25 - seção 1 n°105 - Dispõe sobre a 

manutenção da restrição do funcionamento das atividades e serviços de academias, salões de 

beleza, barbearias, manicures e congêneres, e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 76, de 02/06/20 DOE de 03/06/20 p.25 - seção 1 n°105 - Altera a 

Representatividade do Centro de Contingência do Coronavírus e dá providências correlatas. 

 

Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 03/06/20 p.25 - seção 1 n°105 - Aprova as 

deliberações relacionadas. 

 

Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 03/06/20 p.25 - seção 1 n° 105 - Aprova o manifesto 

elaborado pela Comissão de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora sobre a Saúde do 

trabalhador(a) e a Covid-19. 

 

Comunicado CES-SP, de 2020 DOE de 03/06/20 p.25 - seção 1 n°105 - Moção de 

Aplausos e Congratulações para o Dr. Davi Everson Uip por Relevantes Serviços Prestados. 

 

Portaria CVS nº 7, de 01/06/20 DOE de 03/06/20 p.26 - seção 1 n°105 - Dispõe sobre o 

Cadastro de Vigilância Sanitária – Cadvisa de estabelecimento que exerce atividade fabril de 

preparações antissépticas ou sanitizantes a base de álcool etílico 70% (m/m) e estão regularizadas 

de acordo com as normativas federais e estaduais, bem como aquelas que, neste momento irão 

produzir álcool etílico 70% (m/m) para doação, transporte e uso nos serviços do Sistema Único 

de Saúde e demais órgãos públicos destinados ao atendimento da população em caráter 

temporário e excepcional. 

 

Extrato de Contrato CGCSS, de 2020 DOE de 03/06/20 p.27 - seção 1 n°105 - O presente 

Termo de Aditamento visa a inclusão do Hospital de Campanha - Ibirapuera como unidade 

demandadora de exames para atendimento de pacientes infectados como COVID - 19, como 

medida de enfrentamento a Pandemia no âmbito do Estado de São Paulo, Centro Estadual de 

Análises Clínicas da Zona Sul - Ceac Sul. 

 

Portaria HRO nº 15, de 02/06/20 DOE de 03/06/20 p.28 - seção 1 n°105 - Determina a 

nova composição da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deste hospital. 

 

Portaria DRS-XIII, de 02/06/20 DOE de 03/06/20 p.29 - seção 1 n°105 - Designa membros 

para comporem a Equipe Técnica, para habilitação, de estabelecimentos de saúde, interessadas 

em participar do fornecimento, em caráter emergencial, de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
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e Leitos Clínicos, Adulto e Pediátrico para tratamento exclusivo de pacientes com diagnósticos de 

Covid-19, no âmbito deste Departamento. 

 

Decreto nº 64.998, de 29/05/20 DOE de 30/05/20 p.1 - seção 1 n°102 - Dispõe sobre 

alteração de denominação de Secretaria de Estado e transferências que especifica e dá 

providências correlatas. 

 

Comunicado DPME nº 51, de 29/05/20 DOE de 30/05/20 p.3 - seção 2 n°102 - Serão 

retomados os agendamentos e convocações para fins de perícias médicas a partir de 01/06/2020, 

exceto para os municípios pertencentes às regiões da Baixada Santista, Registro (Vale do Ribeira) 

e Grande São Paulo, enquanto fizerem parte da Fase 1 da Retomada Consciente, do Plano São 

Paulo. 

 

Resolução SDR nº 37, de 01/06/20 DOE de 02/06/20 p.3 - seção 1 n°104 - Regula o retorno 

gradual de atividades não essenciais no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Regional e dá 

outras providências. 

 

Resolução SS nº 74, de 01/06/20 DOE de 02/06/20 p.29 - seção 1 n°104 - Dispõe na forma 

da Portaria MS 1.393, de 21-5-2020, sobre o auxílio financeiro emergencial às santas casas e 

hospitais sem fins lucrativos no controle da pandemia da Covid-19, e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 72, de 31/05/20 DOE de 02/06/20 p.29 - seção 1 - n°104 - Retificação - 

Dispõe sobre a “classificação das áreas de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde 

do Estado e respectivas fases”, frente a Pandemia COVID 19 e dá providências correlatas. 

 

Comunicado IAL nº 29, de 2020 DOE de 02/06/20 p.29 - seção 1 - n°104 - Torna público o 

Laboratório Foxes Soluções e Pesquisa em Biologia Molecular Ltda, habilitado para a realização de 

diagnóstico da Covid-19 por RT-PCR. 

 

Comunicado IAL nº 30, de 2020 DOE de 02/06/20 p.29 - seção 1 - n°104 - Torna público o 

Laboratório de Estudos Genômicos situado no Instituto de Biociências, Letras e Ciência Exatas 

(Unesp- São José do Rio Preto), habilitado para a realização de diagnóstico da Covid-19 por RT-

PCR. 

 

Portaria DRS-II nº 8, de 01/06/20 DOE de 02/06/20 p.31 - seção 1 - n° 104 - Constitui o 

Centro de Operações de Emergências COVID-19, denominado COE Regional - DRS II. 

 

Decreto nº 64.999, de 29/05/20 DOE de 30/05/20 p.3 - seção 1 n°102 - Revoga o Decreto 

nº 64.887, de 26/03/2020, que institui Grupo Executivo para atuação conjunta da Secretaria de 

Governo e da Secretaria da Saúde, no âmbito da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) e 

dá providências complementares. 

 

Portaria IAL, de 29/05/20 DOE de 30/05/20 p.42 - seção 1 n°102 - Torna sem efeito D.O. 

de 27-05-2020, a Portaria de 26/05/20, por ter saído com incorreções e, para efeito de eficácia 

dos atos em conjunto, republicamos na íntegra corroborando as determinações contidas na 

Portaria CVS/IAL de 19-05-2020, que dispõe sobre o Cadastro de Vigilância Sanitária - CADVISA, 
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para exercício temporário e excepcional, para Laboratórios públicos e privados habilitados pelo 

Instituto Adolfo Lutz, a realizarem o exame de RT-PCR em tempo real para diagnóstico da Covid-

19. 

 

Resolução SS nº 72, de 31/05/20 DOE de 01/06/20 p.1 - seção 1 - Ed. Suplementar - n°103 

- Dispõe sobre a “classificação das áreas de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde 

do Estado e respectivas fases”, frente a Pandemia COVID 19 e dá providências correlatas. 

 

Decreto nº 64.994, de 28/05/20 DOE de 29/05/20 p.1 - seção 1 n°101 - Dispõe sobre a 

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

São Paulo e dá providências complementares. 

 

Decreto nº 64.997, de 28/05/20 DOE de 29/05/20 p.4 - seção 1 n°101 - Altera o artigo 2º 

do Decreto nº 58.239, de 20 de julho de 2012, que disciplina a execução dos Plantões e dos 

Plantões em Estado de Disponibilidade de que tratam os artigos 1º a 9º da Lei Complementar nº 

1.176, de 30 de maio de 2012, e dá providências correlatas. 

 

Extrato do 1º Termo Aditivo SS, de 2020 DOE de 29/05/20 p.18 - seção 1 n°101 - 

Desenvolvimento e implementação de curso em Gestão da Clínica nas Redes de Atenção à Saúde, 

no âmbito do Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde do Estado de São Paulo. 

 

Deliberação CIB nº 28, de 24/04/20 DOE de 29/05/20 p.18 - seção 1 n°101 - Retificação 

- Homologa os itens relacionados. 

 

Deliberação CIB nº 28, de 24/04/20 DOE de 29/05/20 p.18 - seção 1 n°101 - Retificação 

- Homologa os itens relacionados. 

 

Comunicado CVS, de 2020 DOE de 29/05/20 p.18 - seção 1 n°101 - Descarte de Máscaras 

de Proteção Facial para Prevenção da Transmissão de Covid-19. 

 

Termos de Aditamento CGCSS, de 2020 DOE de 29/05/20 p.19 - seção 1 n°101 - Dispõe 

sobre o repasse de recursos financeiros de custeio aos Hospitais relacionados. 

 

Portaria DRS-II nº 7, de 20/05/20 DOE de 29/05/20 p.21 - seção 1 n°101 - Alterando a 

Portaria DRS II- G.006/2020, de 01/04/2020, constitui o Centro de Operações de Emergências 

COVID-19, denominado COE Regional - DRS II. 

 

Portaria DRS-V nº 13, de 28/05/20 DOE de 29/05/20 p.21 - seção 1 n°101 - Altera a 

Comissão de Monitoramento Regional para acompanhamento e manutenção dos repasses 

financeiros à Santa Casa de Misericórdia de Olímpia, referentes ao Auxílio Financeiro às 

Instituições Filantrópicas - Santas Casas Sustentáveis. 

 

Portaria HERA nº 23, de 27/05/20 DOE de 27/05/20 p.27 — seção 1 n°99 — Altera a 

composição da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH). 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.jun.20/Iels97/E_R-SS-72_310520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels96/E_DC-64994_280520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels96/E_DC-64997_280520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels96/E_EPTA-SS_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels96/E_DL-CIB-28-RET_240420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels96/E_DEL-CIB-28-RET_240420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels96/E_CM-CVS_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels96/E_TERMOS-CGCSS_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels96/E_PT-DRS-II-7_200520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels96/E_PT-DRS-V-13_280520.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.maio.20/Iels95/E_PT-HERA-23_270520.pdf


 

 

                                 

                                                                                             

WWW.INACIOEPEREIRA.COM.BR 
                                                                                             PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR, 30 – CJ. 7A 

                                                                                 REPÚBLICA – SÃO PAULO/SP – CEP: 01047-010 

                                                                    CONTATO@INACIOEPEREIRA.COM.BR - (11) 3256-1159 

 

 

 

71 

Resolução SS nº 72, de 26/05/20 DOE de 27/05/20 p.36 — seção 1 n°99 — Estabelece a 

transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de 

Saúde dos Municípios de Bragança Paulista e de Franco da Rocha, a serem destinados às ações 

de saúde para o enfrentamento do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas. 

 

Deliberação CIB nº 38, de 26/05/20 DOE de 27/05/20 p.37 — seção 1 n°99 — Aprova ad 

referendum o mapa do conjunto de hospitais e respectivos leitos para o enfrentamento da COVID-

19, no Estado de São Paulo. 

 

Portaria CCD nº 13, de 26/05/20 DOE de 27/05/20 p.37 — seção 1 n°99 — Republicação — 

Ficam instituídas a Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado e Comissão de 

Heteroidentificação para fins de execução de Processo Seletivo Simplificado, para contratação 

temporária nos cargos de Agente Técnico de Assistência à Saúde, Auxiliar de Laboratório, 

Enfermeiro, Médico I, Oficial de Saúde e Técnico de Laboratório, desta Instituição. 

 

Portaria Conjunta CVS-IAL nº 1, de 26/05/20 DOE de 27/05/20 p.37 — seção 1 n°99 — 

Dispõe sobre o Cadastro de Vigilância Sanitária — CADVISA, para exercício temporário e 

excepcional, para Laboratórios públicos e privados habilitados pelo Instituto Adolfo Lutz, a 

realizarem o exame de RT-PCR em tempo real para diagnóstico da COVID-19. 

 

Comunicado IAL nº 26, de 2020 DOE de 27/05/20 p.38 — seção 1 n°99 — Torna público o 

laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da Covid-19 por RT-PCR. 

 

Comunicado IAL nº 27, de 2020 DOE de 27/05/20 p.38 — seção 1 n°99 — Torna público o 

laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da Covid-19 por RT-PCR. 

 

Comunicado IAL nº 28, de 2020 DOE de 27/05/20 p.38 — seção 1 n°99 — Torna público o 

laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da Covid-19 por RT-PCR. 

 

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão CGCSS, de 2020 DOE de 27/05/20 p.38 — 

seção 1 n°99 — Tem por objeto a alteração do estabelecido nos Anexos Técnicos I e II do Contrato 

de Gestão, e a implantação de Hospital de Campanha no Ambulatório Médico de Especialidades 

“Dr. Luiz Roberto Barradas Barata” — AME Heliópolis, visando o enfrentamento da emergência em 

saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19, dando suporte aos pacientes infectados pela 

COVID-19 no período de maio a agosto de 2020. 

 

Projeto de Lei nº 361, de 2020 DOE de 27/05/20 p.7 — seção Leg. N° 94 — Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de divulgação de listagens de pacientes que aguardam remanejamento e vagas 

ambulatorial e hospitalar pela Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde — CROSS, na 

rede pública do Estado de São Paulo e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei nº 365, de 2020 DOE de 27/05/20 p.7 — seção Leg. N° 94 — Autoriza o Poder 

Executivo a proceder a internação de pacientes infectados pela COVID-19 na rede privada de 

hospitais, quando requerido por médico credenciado do Sistema Único de Saúde — SUS, em caso 

de inexistência de leitos na rede pública. 
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Resolução SS nº 71, de 19/05/20 DOE de 20/05/20 p.33 — seção 1 n° 96 — Realiza a presente 

Convocação Pública das entidades privadas sem fins lucrativos, que já possuam qualificação como 

Organização Social de Saúde, para que, na hipótese de comprovado interesse em celebrar 

Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde para gerenciar o Centro Estadual de 

Análises Clínicas da Zona Norte — CEAC Norte. 

 

Portaria CCD, de 19/05/20 DOE de 20/05/20 p.35 — seção 1 n°96 — Fica Instituída a Comissão 

Especial de Contratação por Tempo Determinado para Fins de Execução de Processo Seletivo 

Simplificado, para Contratação Temporária Nos Cargos de Agente Técnico de Assistência À Saúde, 

Enfermeiro, Médico I, Oficial de Saúde, Técnico de Laboratório e Auxiliar de Laboratório, Desta 

Instituição. 

 

Portaria Conjunta CVS-IAL nº 1, de 19/05/20 DOE de 20/05/20 p.36 — seção 1 n° 96 — 

Dispõe sobre o Cadastro de Vigilância Sanitária — Cadvisa, para exercício temporário e 

excepcional, para Laboratórios públicos e privados habilitados pelo Instituto Adolfo Lutz, a 

realizarem o exame de RT-PCR em tempo real para diagnóstico da Covid-19. 

 

Convocação SS, de 2020 DOE de 20/05/20 p.59 — seção 1 n°96 — Edital de Convocação Pública 

para contratação de estabelecimentos de saúde interessados em participar do fornecimento, em 

caráter emergencial, de leitos de unidade de terapia intensiva e leitos clínicos, adulto e pediátrico, 

para tratamento exclusivo de pacientes com diagnóstico de COVID-19. 

 

Lei nº 17.264, de 22/05/20 DOE de 22/05/20 p.1 — seção 1 — Ed. Suplementar n° 97 — 

Altera a data de comemoração do feriado civil de 9 de julho, nos termos que especifica. 

 

Portaria DRS-IV nº 4, de 21/05/20 DOE de 23/05/20 p.11 — seção 1 — n° 98 — Designa os 

representantes descritos para comporem a Comissão Examinadora em conformidade com o Edital 

— 03/2020 de Convocação Pública, para Habilitação de Estabelecimentos de Saúde, interessadas 

em participar do fornecimento em caráter emergencial, de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

e Leitos Clínicos, Adulto e Pediátrico, para tratamento exclusivo de pacientes com diagnóstico de 

Covid-19, no âmbito deste DRS IV — Baixada Santista. 

 

Portaria USP nº 7.639, de 22/05/20 DOE de 23/05/20 p.12 — seção 1 — n° 98 — Dispõe 

sobre medidas de fiscalização e controle de gastos nos contratos administrativos firmados pela 

Universidade de São Paulo em razão da situação de emergência e estado de calamidade pública 

decorrentes do Coronavírus. 

 

Portaria FPS-HSP nº 2, de 05/05/20 DOE de 19/05/20 p.33 — seção 1 n° 95 — Institui a 

Comissão Interna de Biossegurança. 

 

Portaria FPS-HSP nº 3, de 05/05/20 DOE de 19/05/20 p.33 — seção 1 n° 95 — Designa 

membros para compor a Comissão Interna de Biossegurança. 

 

Projeto de Lei nº 351, de 2020 DOE de 19/05/20 p.5 — seção Leg. N° 89 — Altera a data de 

comemoração do feriado civil de 9 de julho, nos termos que especifica. 
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Resolução SS nº 68, de 14/05/20 DOE de 16/05/20 p.23 — seção 1 n°94 — Institui Banca 

Examinadora para análise de Títulos dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado e 

Emergencial para Contratação por Tempo Determinado de Médico e Técnico de Enfermagem, da 

Coordenadoria de Serviços de Saúde, desta Pasta, e dá providencias correlatas. 

 

Projeto de Lei nº 349, de 2020 DOE de 16/05/20 p.4 — seção Leg. N° 88 — Dispõe sobre 

redução de 30% (trinta por cento) no valor de mensalidades pertinentes a prestação de serviços 

educacionais na rede privada no âmbito do Estado de São Paulo enquanto perdurar as medidas 

de enfrentamento contra a pandemia do COVID-19. 

 

Projeto de Lei nº 350, de 2020 DOE de 16/05/20 p.5 — seção Leg. N° 88 — Dispõe sobre 

medidas emergenciais de combate ao Coronavírus (COVID-19), no Estado de São Paulo e dá 

outras providências. 

 

Deliberação CIB nº 37, de 14/05/20 DOE de 15/05/20 p.18 — seção 1 n°93 — Aprova a 

Orientação quanto ao fluxo de programação, distribuição e monitoramento da utilização de 

cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de COVID-19. 

 

Portaria CVS nº 8, de 13/05/20 DOE de 15/05/20 p.19 — seção 1 n°93 — Dispõe sobre o 

Cadastro de Vigilância Sanitária — Cadvisa de estabelecimento para o exercício de atividade fabril 

e de importação de dispositivos médicos prioritários para uso em serviços de saúde, em caráter 

temporário e excepcional, no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária — Sevisa. 

 

Portaria CVS nº 9, de 13/05/20 DOE de 15/05/20 p.20 — seção 1 n°93 — Dispõe sobre o 

Cadastro de Vigilância Sanitária — Cadvisa de estabelecimento já constituídos para ampliação 

do número de leitos de internação ou serviços de campanha (hospitais de campanha, unidades de 

urgência e emergência provisórios e temporários) direcionados ao enfrentamento da pandemia de 

Covid-19. 

 

Projeto de Lei Complementar nº 8, de 2020 DOE de 15/05/20 p.4 — seção Leg. N° 87 — 

Suspende, temporariamente, a alteração da alíquota previdenciária de contribuição dos servidores 

públicos estaduais. 

 

Decreto nº 64.975, de 13/05/20 DOE de 14/05/20 p.1 — seção 1 n° 92 — Dá nova redação 

a dispositivos do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que instituiu medida de quarentena 

no Estado de São Paulo. 

 

Resolução SFP nº 38, de 13/05/20 DOE de 14/05/20 p.13 — seção 1 n° 92 — Altera a 

Resolução SFP 29/20, de 07-04-2020, que dispõe sobre a adoção de medidas, de caráter 

temporário e emergencial, no âmbito do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de 

São Paulo — Nota Fiscal Paulista, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). 

 

Resolução SFP nº 39, de 13/05/20 DOE de 14/05/20 p.13 — seção 1 n° 92 — 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 
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enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

Coronavírus (Covid-19). 

 

Decreto nº 64.974, de 12/05/20 DOE de 13/05/20 p.1 — seção 1 n° 91 — Institui o Programa 

de Implementação de Soluções Inovadoras para a Administração Pública — IdeiaGov, e dá 

providências correlatas. 

 

Resolução GOV, de 12/05/20 DOE de 13/05/20 p.1 — seção 1 n° 91 — Designa membros para 

comporem o Comitê Gestor do Sistema de Informações e Monitoramento Inteligente — SIMI. 

 

Resolução SS nº 69, de 12/05/20 DOE de 13/05/20 p.24 — seção 1 n° 91 — Estabelece a 

transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de 

Saúde, em consonância ao programa 0930 — Atendimento Ambulatorial e Hospitalar da Rede do 

Estado decorrentes de Emendas Parlamentares, para o financiamento de ações e serviços para 

assistência integral à saúde da comunidade. 

 

Resolução SS nº 59, de 29/04/20 DOE de 13/05/20 p.26 — seção 1 n° 91 — Retificação — 

Retifica a Resolução SS-81, de 28-08-2019, que divulga os valores financeiros aprovados, por 

Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite – CIB, a serem transferidos, por meio do Fundo 

Estadual de Saúde, aos Fundos Municipais de Saúde, referentes ao financiamento da Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica do SUS/SP, e dá providências correlatas. 

 

Deliberação CIB nº 36, de 12/05/20 DOE de 13/05/20 p.26 — seção 1 n° 91 — Aprova ad 

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

COVID-19, no Estado de São Paulo, atualização, com a inclusão da 4ª remessa de leitos de UTI 

AD COVID e UTI PED COVID, para habilitação. 

 

Portaria CHPB, de 12/05/20 DOE de 13/05/20 p.28 — seção 1 n° 91 — Alterando, a partir de 

07-05-2020, o Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

Portaria DRS-V, de 17/04/20 DOE de 13/05/20 p.30 — seção 1 n° 91 — Constitui o Grupo 

Técnico Regional para articulação da Rede Regional de Assistência à Saúde, com objetivo 

estratégico de orientar a organização dos serviços de saúde para enfrentamento do COVID-19 

(Novo Coronavírus) no âmbito do DRS-V-Barretos, de acordo com o Plano de Contingência 

Regional e em consonância com as diretrizes, orientações e com o Plano de Contingência do 

Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. 

 

Resolução SS nº 65, de 11/05/20 DOE de 12/05/20 p.24 — seção 1 n° 90 — Altera a 

representação a que se reporta o item 1, do Artigo 1º da Resolução SS 91, de 15-09-2015, 

“Profissionais de Notória Especialização”, na Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão com 

Organizações Sociais, e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 66, de 11/05/20 DOE de 12/05/20 p.24 — seção 1 n° 90 — Realiza a 

Convocação Pública das entidades privadas sem fins lucrativos, que já possuam qualificação como 

Organização Social de Saúde, para que, na hipótese de comprovado interesse em celebrar 
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Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde para gerenciar a Central de Regulação 

de Ofertas de Serviços de Saúde — CROSS. 

 

Norma Técnica CCD nº 4, de 2020 DOE de 12/05/20 p.30 — seção 1 n° 90 — Republicação — 

Medidas para o manejo da Assistência as Mulheres no Ciclo Gravídico Puerperal no que se refere 

ao diagnóstico precoce dos casos considerando a situação atual na Saúde Pública com relação à 

pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid – 19); e de orientações para o 

referenciamento dos casos que requeiram transferência considerando a grade de parto pactuada 

no município de São Paulo. 

 

Projeto de Lei nº 339, de 2020 DOE de 12/05/20 p.5 — seção Leg. N° 84 — Dispõe sobre a 

contratação de apólice de seguro de vida para os servidores públicos no Estado de São Paulo 

vinculados ao Sistema Único de Saúde que atuam no tratamento dos pacientes infectados com a 

Covid-19. 

 

Decreto nº 64.967, de 08/05/20 DOE de 09/05/20 p.1 — seção 1 n° 89 — Estende a medida 

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

correlata. 

 

Decreto nº 64.970, de 08/05/20 DOE de 09/05/20 p.1 — seção 1 n° 89 — Dispõe sobre 

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

visando ao atendimento de Despesas Correntes e de Capital. 

 

Deliberação CIB nº 35, de 08/05/20 DOE de 09/05/20 p.20 — seção 1 n° 89 — Aprova Ad 

Referendum, priorizar os estoques ainda existentes para abastecer ou remanejar aos serviços 

de pronto atendimento (UPA, PA, PS, etc.). 

 

Comunicado IAL nº 24, de 07/05/20 DOE de 09/05/20 p.20 — seção 1 n° 89 — Torna público, 

o Laboratório Central do Hospital São Paulo/Laboratório de Virologia da Unifesp, habilitado para a 

realização de diagnóstico da Covid-19 por RT-PCR. 

 

Portaria HEM nº 9, de 04/05/20 DOE de 09/05/20 p.21 — seção 1 n° 89 — Expede nova 

Portaria, alterando a Portaria 05/2019, designando os funcionários/servidores relacionados para 

a recomposição da Comissão de Revisão de Prontuário. 

 

Portaria HCRP nº 96, de 07/05/20 DOE de 09/05/20 p.23 — seção 1 n° 89 — Entende por 

bem baixar as normas, relacionadas, que terão duração limitada à Pandemia de Covid19 como o 

estabelecido nas normas supracitadas. 

 

Projeto de Lei nº 333, de 2020 DOE de 09/05/20 p.5 — seção 1 n° 89 — Dispõe sobre a criação 

da Fila Única Emergencial para Gestão de Leitos Hospitalares, abrangendo os sistemas público e 

privado, a fim de assegurar a utilização, controle e gerenciamento pelo Sistema Único de Saúde 

de toda capacidade hospitalar instalada no estado, com o objetivo de garantir acesso universal e 

igualitário à rede hospitalar frente à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
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Resolução SS nº 64, de 07/05/20 DOE de 08/05/20 p. 24 — seção 1 n° 88 — Define critérios 

e procedimentos de caráter temporário e excepcional no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância 

Sanitária – Sevisa para Cadastramento e Fiscalização dos Serviços e Produtos de Interesse da 

Saúde, e dá providências correlatas. 

 

Deliberação CIB nº 34, de 07/05/20 DOE de 08/05/20 p. 24 — seção 1 n° 88 — Aprova a 

Nota Técnica CGOF Nº 01/2020 com as orientações referentes à Resolução SS Nº 48, de 

07/04/2020, Resolução SS Nº 55, de 23/04/2020 e Resolução SS Nº 57, de 28/04/2020. 

 

Comunicado CCD, de 2020 DOE de 08/05/20 p. 24 — seção 1 n° 88 — Estabelece mútua 

cooperação entre os partícipes, para implementação do laboratório para extração do RNA do SARS 

CoV2 de forma automatizada, no Centro de Laboratório Regional (CLR), que faz parte da Rede 

Nacional de Laboratórios do Departamento de Doenças de Condições Crônica e Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (DCCI/SVS/MS) e pertencente à unidade Regional do Instituto Adolfo 

Lutz estabelecido em Presidente Prudente — SP. 

 

Nota Técnica CCD nº 4, de 2020 DOE de 08/05/20 p. 24 — seção 1 n° 88 — Republicação — 

Medidas para o manejo da Assistência as Mulheres no Ciclo Gravídico Puerperal no que se refere 

ao diagnóstico precoce dos casos considerando a situação atual na Saúde Pública com relação à 

pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid-19); e de orientações para o 

referenciamento dos casos que requeiram transferência considerando a grade de parto pactuada 

no município de São Paulo. 

 

Projeto de Lei nº 323 de 2020 DOE de 08/05/20 p. 4 — seção Leg. N° 82 — Autoriza o 

Poder Executivo a contratar Apólice de Seguro de Vida para os Profissionais de Saúde do Estado 

de São Paulo, durante a vigência do Decreto de Calamidade Pública em decorrência da pandemia 

de Covid-19. 

 

Resolução SS nº 64, de 07/05/20 DOE de 08/05/20 p. 24 — seção 1 n° 88 — Define critérios 

e procedimentos de caráter temporário e excepcional no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância 

Sanitária – Sevisa para Cadastramento e Fiscalização dos Serviços e Produtos de Interesse da 

Saúde, e dá providências correlatas. 

 

Deliberação CIB nº 34, de 07/05/20 DOE de 08/05/20 p. 24 — seção 1 n° 88 — Aprova a 

Nota Técnica CGOF Nº 01/2020 com as orientações referentes à Resolução SS Nº 48, de 

07/04/2020, Resolução SS Nº 55, de 23/04/2020 e Resolução SS Nº 57, de 28/04/2020. 

 

Decreto nº 64.963, de 05/05/20 DOE de 06/05/20 p. 1- seção 1 n° 86 — Institui o Sistema 

de Informações e Monitoramento Inteligente – SIMI, destinado ao enfrentamento da pandemia 

da COVID-19, e dá providências correlatas. 

 

Deliberação CIB nº 31, de 05/05/20 DOE de 06/05/20 p. 28 — seção 1 n° 86 — Aprova os 

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

entre gestores. 
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Portaria USP nº 756, de 05/05/20 DOE de 06/05/20 p. 36 — seção 1 n° 86 — Altera o 

cronograma do Edital de Apoio a Projetos de Pesquisa com iniciativas de Ciência Cidadã, publicado 

pela Portaria PRP 743, de 09-12-2019. 

 

Comunicado IAL, de 2020 DOE de 06/05/20 p. 72 — seção 1 n° 86 — Torna pública a 

prorrogação de bolsas do processo Seletivo de 2019, para a nova vigência de 15-05-2020 a 14-

05-2021, referente ao Programa de Formação para a Investigação Científica do Instituto Adolfo 

Lutz. 

 

Projeto de Lei nº 315, de 2020 DOE de 06/05/20 p. 4 — seção Leg. N° 80 — Dispõe sobre 

um plano de emergência para a entrega regular de remédios aos doentes crônicos durante a 

pandemia (COVID-19). 

 

Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2020 DOE de 06/05/20 p. 4 — seção Leg. N° 80 — 

Dispõe sobre o aumento de 100% ao adicional de insalubridade para todos os profissionais da 

área da saúde enquanto durarem os efeitos da Pandemia do COVID-19. 

 

Decreto nº 64.959, de 04/05/20 DOE de 05/05/20 p. 1- seção 1 n° 85 — Dispõe sobre o 

uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19 e 

dá medidas correlatas. 

 

Decreto nº 64.960, de 04/05/20 DOE de 05/05/20 p. 1- seção 1 n° 85 — Dispõe sobre 

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

visando ao atendimento de Despesas Correntes e de Capital. 

 

Comunicado CVS-DVST-SAMA nº 15, de 2020 DOE de 05/05/20 p. 32- seção 1 n° 85 — 

Torna público, Orientações Sobre Sepultamento Durante a Pandemia de Covid-19. 

 

Portaria Conjunta HCRP-FAEPA nº 88, de 30/04/20 DOE de 05/05/20 p. 40 — seção 1 n° 

85 — Dispõe sobre as regras para realização de autópsia minimamente invasiva para casos 

suspeitos de Covid-19. 

 

Resolução ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA nº 922 de 04/05/20 DOE de 05/05/20 p. 5 — 

seção Leg. N° 81 — Dispõe sobre a redução do subsídio dos Deputados Estaduais e outras medidas 

administrativas emergenciais de combate à pandemia provocada pelo Novo Coronavírus (COVID-

19), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

 

Projeto de Lei nº 312, de 2020 DOE de 05/05/2020 p. 5 — seção Leg. N° 79 — Veda a 

redução nos vencimentos dos servidores públicos estaduais dos três poderes do Estado de São 

Paulo. 

 

Lei, nº 17.263, de 30/04/20 DOE de 01/05/20 p. 1- seção 1 n° 84 — Autoriza a transferência 

à Conta Única do Tesouro Estadual de saldos positivos de fundos especiais de despesa, nos termos 

que especifica, e dá outras providências. 
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Resolução SFP nº 35 de 30/04/20 DOE de 01/05/20 p. 11 — seção 1 n° 84 — Altera a 

Resolução SFP 26/20, de 23-03-2020, que dispõe sobre o atendimento ao contribuinte no âmbito 

das unidades da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

Coronavírus (COVID-19). 

 

Resolução SS nº 61, de 30/04/20 DOE de 01/05/20 p. 19 — seção 1 n° 84 — Estabelece 

medidas administrativas prévias às publicações de contratos e instrumentos equivalentes no 

âmbito da Administração Direta da Secretaria da Saúde, formulados para enfrentamento da 

pandemia do Covid-19 (doença causada pelo Novo Coronavírus), e dá providências correlatas. 

 

Extrato de Convênio CGCSS, de 2020 DOE de 01/05/20 p. 23 — seção 1 n° 84 — Operação 

logística para armazenamento e distribuição de insumos e EPIS para enfrentamento da pandemia 

do Covid-19 no âmbito do Estado de São Paulo, incluindo como unidade usuária o almoxarifado 

CGA/SES no Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde – CEADIS, 

no período de abril a setembro de 2020. 

 

Extrato de Convênio CGCSS, de 2020 DOE de 01/05/20 p. 23 — seção 1 n° 84 — Inclusão 

como unidade demandadora de serviços o Instituto de Infectologia Emílio Ribas a partir do mês 

de abril, a suspensão dos exames de mamografia e ultrassonografia nas Unidades Móveis do 

Programa Mulheres de Peito a partir do mês de abril e a implantação de 02 unidades móveis de 

tomografia de raios-X a partir do mês de maio para atendimento prioritário a pacientes 

confirmados ou com suspeitas de infecção pelo COVID-19 a partir do mês de maio no Serviço 

Estadual de Diagnóstico por Imagem III – SEDI III. 

 

Extrato de Convênio CGCSS, de 2020 DOE de 01/05/20 p. 24 — seção 1 n° 84 — Suspensão 

temporária dos repasses dos recursos financeiros e das atividades e serviços de saúde do Serviço 

de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema no exercício de 2020, em razão da pandemia do novo 

Coronavírus – Covid 19. 

 

Termo de Aditamento CGCSS, de 2020 DOE de 01/05/20 p. 24 — seção 1 n° 84 — Alteração 

do estabelecido nos Anexos Técnicos I e II, e a suspensão do Anexo III do Contrato de Gestão 

assinado em 12-12-2019, convertendo o Ambulatório Médico de Especialidades de Campinas — 

AME Campinas em unidade de suporte aos pacientes infectados pelo Covid-19 no período de abril 

a julho de 2020. 

 

Projeto de Lei nº 307, de 2020 DOE de 01/05/20 p. 5 — seção Leg. N° 78 — Dispõe, 

igualmente, sobre normas atinentes às propostas para a alteração da legislação tributária, à 

política de aplicação dos recursos pelas agências financeiras oficiais de fomento, à gestão da dívida 

pública e à captação de recursos por órgãos da administração estadual. 

 

Decreto, nº 64.956, de 29/04/20 DOE de 30/04/20 p. 1- seção 1 n° 83 — Determina a 

obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial no âmbito do serviço de transporte público 

de passageiros de responsabilidade do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. 
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Resolução SEDUC nº 47, de 29/04/20 DOE de 30/04/20 p. 14 — seção 1 n° 83 — Dispõe 

sobre a elaboração do calendário escolar devido à suspensão das atividades escolares presenciais 

como medida de prevenção do contágio pelo Coronavírus (Covid-19). 

 

Resolução SEDUC nº 48, de 29/04/20 DOE de 30/04/20 p. 15 — seção 1 n° 83 — Define, 

no âmbito da Secretaria da Educação, as atividades de natureza essencial e dá providências 

correlatas. 

 

Resolução SS nº 58, de 29/03/20 DOE de 30/04/20 p. 16 — seção 1 n° 83 — Estabelece a 

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

Municipais de Saúde, referente à diferença financeira da atualização da população dos municípios 

aderente ao “Programa DOSE CERTA“ no ano de 2020 e dá outras providências. 

 

Resolução SS nº 59, de 29/03/20 DOE de 30/04/20 p. 18 — seção 1 n° 83 — Retifica a 

Resolução SS-81, de 28-08-2019, que divulga os valores financeiros aprovados, por Deliberação 

da Comissão Intergestores Bipartite – CIB, a serem transferidos, por meio do Fundo Estadual de 

Saúde, aos Fundos Municipais de Saúde, referentes ao financiamento da Assistência Farmacêutica 

na Atenção Básica do SUS/SP, e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 60, de 29/03/20 DOE de 30/04/20 p. 20 — seção 1 n° 83 — Estabelece a 

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

Municipais de Saúde, para os municípios que tiveram a população atualizada, a partir da data da 

publicação da Portaria 3.193/2019 e dá outras providências. 

 

Comunicado IAL nº 21, de 2020 DOE de 30/04/20 p. 22 — seção 1 n° 83 — Torna público 

o laboratório — Laboratório Municipal de Citologia e Patologia Clínica de Ribeirão Preto, habilitado 

para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR. 

 

Comunicado IAL nº 22, de 2020 DOE de 30/04/20 p. 22 — seção 1 n° 83 — Torna público 

o laboratório — Laboratório — Fundação Pio XII Barretos, habilitado para a realização de 

diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR. 

 

Convênio Emergencial CGCSS, de 2020 DOE de 30/04/20 p. 22 — seção 1 n° 83 — 

Implantação, operacionalização da gestão e execução, das atividades e serviços de saúde no 

Hospital de Campanha do Ibirapuera, visando o enfrentamento da emergência em saúde pública 

decorrente da pandemia da Covid-19. 

 

Relação de Cargos, de 29/04/20 DOE de 30/04/20 p. 1 — seção 1 — Suplementos n° 83 — 

Relação de Cargos, Funções-Atividades e Empregos Públicos, Providos/Preenchidos Vagos, dos 

Quadros da Administração Direta e Autarquias. 

 

Decreto, de 28/04/20 DOE de 29/04/20 p. 1- seção 1 n° 82 — Designa membro para integrar 

o Conselho Administrativo do Fundo Especial de Saúde para Imunização em Massa e Controle de 

Doenças – Fesima, da Secretaria da Saúde. 
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels80/E_CE-CGCSS_2020.pdf
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v5/index.asp?c=15&e=20200430&p=1
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels79/E_DC_280420.pdf
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Resolução Conjunta SFP-SEXDC nº 01, de 28/04/20 DOE de 29/04/20 p. 13 — seção 1 

n° 82 — Dispõe sobre a criação da Força-Tarefa GECOF (Grupo Estratégico de Combate e 

Fiscalização), para reprimir abusos praticados no mercado de consumo durante a pandemia da 

COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 56, de 28/03/20 DOE de 29/04/20 p. 19 — seção 1 n° 82 — Altera a 

representação a que se reporta o item 1, “Profissionais de Notória Especialização” e item 2 

“Conselho Estadual de Saúde”, do Artigo 1º da Resolução SS 91, de 15-09-2015 na Comissão de 

Avaliação dos Contratos de Gestão com Organizações Sociais, e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 57, de 28/03/20 DOE de 29/04/20 p. 19 — seção 1 n° 82 — Estabelece a 

transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de 

Saúde, em consonância ao programa 0930 – Atendimento Ambulatorial e Hospitalar da Rede do 

Estado decorrentes de Emendas Parlamentares, para o financiamento de ações e serviços para 

assistência integral à saúde da Comunidade. 

 

Resolução SS nº 48, de 07/04/20 DOE de 29/04/20 p. 20 — seção 1 n° 82 — Retificação — 

Estabelece a transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos 

Municipais de Saúde, em consonância ao programa 0930 — Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 

da rede do Estado, para o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da 

comunidade, inclusive às ações para o enfrentamento do Covid-19, (Novo Coronavírus), e dá 

providencias correlatas. 

 

Deliberação CIB nº 32, de 28/04/20 DOE de 29/04/20 p. 20- seção 1 n° 82 — Aprova 

os Projetos de Transporte Sanitário Eletivo dos municípios relacionados. 

 

Comunicado IAL nº 19, de 2020 DOE de 29/04/20 p. 20 — seção 1 n° 82 — Torna público 

o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente 

data. 

 

Comunicado IAL nº 20, de 2020 DOE de 29/04/20 p. 20 — seção 1 n° 82 — Torna público 

o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na presente 

data. 

 

Resolução USP nº 7.949, de 27/02/20 DOE de 29/04/20 p. 29 — seção 1 n° 82 — Dispõe 

sobre a substituição de atividades presenciais da graduação por atividades utilizando tecnologias 

de informação e comunicação durante o período de prevenção de contágio pela Covid-19 (Novo 

Coronavírus) durante o ano letivo de 2020 e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei nº 301, de 2020 DOE de 28/04/20 p. 4 — seção Leg. N° 82 — Determina que 

a morte ou redução da capacidade laboral, decorrente do contágio da doença Covid-19 causada 

pelo novo Coronavírus, aos agentes de segurança pública e profissionais de saúde, será 

considerada acidente em serviço ou ato de serviço para fins de reflexos previdenciários, 

financeiros e trabalhistas a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels79/E_RS-CJ-SFP-SEXDC-01_280420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels79/E_R-SS-56_280420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels79/E_R-SS-57_280420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels79/E_R-SS-48-RET_070420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels79/E_DL-CIB-32_280420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels79/E_CM-IAL-19_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels79/E_CM-IAL-20_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels79/E_RS-USP-7949_270420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels79/E_PL-301_2020.pdf
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Decreto nº 64.953, de 27/04/20 DOE de 28/04/20 p. 1- seção 1 n° 81 — Estende o prazo 

a que alude o “caput” do artigo 2º do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que determinou 

a suspensão das atividades de natureza não essencial na Administração Pública estadual, no 

contexto da pandemia da COVID-19. 

 

Deliberação CIB nº 30, de 27/04/20 DOE de 28/04/20 p. 18- seção 1 n° 81 — Aprova a 

Distribuição dos Testes Rápidos para COVID-19 fornecidos pelo Ministério da Saúde conforme 

definido na Nota Técnica. 

 

Resolução SS nº 32, de 20/03/20 DOE de 28/04/20 p. 18 — seção 1 n° 81 — Retificação — 

Dispõe sobre as diretrizes para manejo e seguimento dos casos de óbito no contexto da 

pandemia COVID-19 no Estado de São Paulo. 

 

Projeto de Lei nº 289, de 2020 DOE de 27/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 75 — Dispõe sobre 

crédito à indústria que manifestar compromisso para converter suas plantas industriais visando à 

produção de EPIs, equipamentos e insumos hospitalares, e demais providências. 

 

Projeto de Lei nº 290, de 2020 DOE de 27/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 75 — Cria um fundo 

voltado para o investimento em pesquisas relacionadas ao covid-19. 

 

Projeto de Lei nº 295, de 2020 DOE de 27/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 75 — Dispõe sobre 

a redução de um terço (33,3%) do valor das mensalidades da rede privada de ensino superior 

durante o Plano de Contingência do Estado de São Paulo para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus — Covid-19. 

 

Deliberação CIB nº 29, de 24/04/20 DOE de 25/04/20 p. 15- seção 1 n° 80 — Aprova o 

mapa do conjunto de hospitais e respectivos leitos para o enfrentamento da COVID-19, no Estado 

de São Paulo. 

 

Comunicado IAL nº 16, de 24/04/20 DOE de 25/04/20 p. 20 — seção 1 n°80 — Torna 

público o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na 

presente data. 

 

Comunicado IAL nº 17, de 24/04/20 DOE de 25/04/20 p. 20 — seção 1 n°80 — Torna 

público o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na 

presente data. 

 

Portaria HCRP nº 77, de 23/02/20 DOE de 25/04/20 p.22 — seção 1 n° 80 — Determina 

os leitos descritos no Mapa de Leitos COVID-19, Anexo I, como exclusivos para o combate ao 

COVID-19, onde deverão ser internados somente pacientes com quadros respiratórios suspeitos 

ou confirmados de COVID-19. 

 

Projeto de Lei nº 281, de 2020 DOE de 25/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 74 — Dispõe sobre 

medidas de garantia da equidade na atenção integral à saúde da população negra em casos de 

epidemias ou pandemias, surtos provocados por doenças contagiosas ou durante a decretação de 

Estado de Calamidade Pública. 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels78/E_DC-64953_270420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels78/E_DL-CIB-30_270420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels78/E_R-SS-32-RET_200320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels78/E_PL-289_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels78/E_PL-290_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels78/E_PL-290_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels77/E_DL-CIB-29_240420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels77/E_CM-IAL-16_240420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels77/E_CM-IAL-17_240420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels77/E_PT-HCRP-77_230420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels77/E_PL-281_2020.pdf
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Projeto de Lei nº 282, de 2020 DOE de 25/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 74 — Estabelece 

procedimento especial aos funcionários públicos que auxiliam no combate ao COVID-19 no 

atendimento à população, em hospitais públicos, privados ou de campanha sediados no Estado 

de São Paulo. 

 

Projeto de Lei nº 285, de 2020 DOE de 25/04/20 p. 6 — seção Leg. N° 74 — Dispõe sobre 

a obrigatoriedade do compartilhamento de dados sobre a propagação e efeitos do Coronavírus 

entre órgãos e entidades da administração pública direta e indireta no âmbito do Estado de São 

Paulo. 

 

Decreto nº 64.949, de 23/04/20 DOE de 24/04/20 p. 1 — seção 1 n° 79 — Dá nova redação 

ao artigo 4º do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta quarentena no Estado 

de São Paulo, no contexto da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências 

complementares. 

 

Resolução SS nº 55, de 23/04/20 DOE de 24/04/20 p. 25 — seção 1 n° 79 — Estabelece a 

transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de 

Saúde, em consonância ao programa 6273 – Desenvolvimento de Ações de Saúde decorrentes de 

Emendas Parlamentares, para o financiamento de ações e serviços para assistência integral à 

saúde da comunidade. 

 

Deliberação SS nº 10, de 23/04/20 DOE de 24/04/20 p. 28- seção 1 n° 79 — O Comitê 

Administrativo Extraordinário COVID-19, no uso da competência delibera as ações 

relacionadas. 

 

Resolução SS nº 34, de 23/03/20 DOE de 24/04/20 p. 28 — seção 1 n° 79 — Retificação — 

Dispõe sobre o “Calendário de Vacinação do Programa Estadual de Imunização do Estado de São 

Paulo”, e dá outras providências. 

 

Comunicado IAL nº 13, de 17/04/20 DOE de 24/04/20 p. 29 — seção 1 n° 79 — Torna 

público o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na 

presente data. 

 

Portaria ICF nº 4, de 23/04/20 DOE de 24/04/20 p. 30 — seção 1 n° 79 — Altera a 

publicação da Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 

 

Portaria ICF nº 5, de 23/04/20 DOE de 24/04/20 p. 30 — seção 1 n° 79 — Altera a 

publicação da comissão de Biossegurança do Instituto Clemente Ferreira. 

 

Decreto nº 64.948, de 22/04/20 DOE de 23/04/20 p. 1 — seção 1 n° 78 — Dispõe sobre 

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal na Reserva de Contingência- RECON, 

visando ao atendimento de Despesas de Contingência. 

 

Comunicado IAL nº 13, de 17/04/20 DOE de 23/04/20 p. 14 — seção 1 n° 78 — Torna 

público o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na 

presente data. 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels77/E_PL-282_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels77/E_PL-285_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels76/E_DC-64949_230420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels76/E_R-SS-55_230420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels76/E_DL-SS-10_230420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels76/E_R-SS-34-RET_230320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels76/E_CM-IAL-13_170420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels76/E_PT-ICF-4_230420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels76/E_PT-ICF-5_230420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels75/E_DC-64948_220420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels75/E_CM-IAL-13_170420.pdf
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Comunicado IAL nº 14, de 22/04/20 DOE de 23/04/20 p. 14 — seção 1 n° 78 — Torna 

público o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na 

presente data. 

 

Comunicado IAL nº 15, de 22/04/20 DOE de 23/04/20 p. 14 — seção 1 n° 78 — Torna 

público o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na 

presente data. 

 

Termo de Aditamento CGCSS nº 2, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 15- seção 1 n° 78 — tem 

por objeto a inclusão do exame PCR —RT para detecção do COVID – 19 no escopo de exames 

oferecidos no Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Norte – Ceac Norte, como parte das 

medidas para ampliação do atendimento assistencial durante o enfrentamento da Pandemia no 

âmbito do Estado de São Paulo, elencando como unidades demandadoras o Hospital Regional de 

Osasco, Conjunto Hospitalar do Mandaqui, Hospital Estadual Vila Alpina, Hospital Estadual de 

Itaquaquecetuba, Hospital Estadual Mário Covas e Hospital Guilherme Álvaro de Santos nos meses 

de abril, maio e junho do presente exercício. 

 

Projeto de Lei nº 264, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 72 — Dispõe sobre 

medidas complementares que versam sobre o distanciamento social (quarentena vertical) 

relacionadas à circulação de pessoas em espaços abertos ao público, ou de uso coletivo, para 

evitar a propagação da infecção e a transmissão do Coronavírus no âmbito do estado de São 

Paulo. 

 

Projeto de Lei nº 265, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 72 — Proíbe e 

estabelece penalidades para elevação injustificada de preços de insumos, produtos ou serviços 

utilizados no combate e prevenção à contaminação do novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Projeto de Lei nº 270, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 7 — seção Leg. N° 72 — Dispõe sobre 

a proteção de mulheres em situação de violência durante a vigência do estado de calamidade 

pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, ou enquanto durarem medidas de quarentena 

e restrições de atividades no contexto da pandemia do COVID-19. 

 

Projeto de Lei nº 272, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 7 — seção Leg. N° 72 — Dispõe sobre 

as medidas sanitárias a serem observadas nos próprios da administração direta, indireta e 

funcional do Estado de São Paulo para a contenção da expansão da Covid-19. 

 

Projeto de Lei nº 273, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 7 — seção Leg. N° 72 — Dispõe sobre 

as medidas sanitárias a serem observadas nos estabelecimentos comerciais do Estado de São 

Paulo para a contenção da expansão da Covid-19. 

 

Projeto de Lei nº 274, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 7 — seção Leg. N° 72 — Dispõe sobre 

a concessão de gratificação de insalubridade aos servidores públicos no Estado de São Paulo 

vinculados ao Sistema Único de Saúde que atuam no tratamento dos pacientes infectados com a 

Covid-19. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels75/E_CM-IAL-14_220420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels75/E_CM-IAL-15_220420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels75/E_TA-CGCSS-2_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels75/E_PL-264_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels75/E_PL-265_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels75/E_PL-270_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels75/E_PL-272_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels75/E_PL-273_2020.pdf
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WWW.INACIOEPEREIRA.COM.BR 
                                                                                             PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR, 30 – CJ. 7A 

                                                                                 REPÚBLICA – SÃO PAULO/SP – CEP: 01047-010 

                                                                    CONTATO@INACIOEPEREIRA.COM.BR - (11) 3256-1159 

 

 

 

84 

Projeto de Lei nº 275, de 2020 DOE de 23/04/20 p. 7 — seção Leg. N° 72 — Garante aos 

profissionais do Sistema Único de Saúde que especifica a reserva de leitos para tratamento da 

Covid-19. 

 

Decreto nº 64.946, de 17/04/20 DOE de 18/04/20 p. 1 — seção 1 n° 76 — Estende, até 

10/05/2020, o período de quarentena de que trata o parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 

64.881, de 22/03/2020, como medida necessária ao enfrentamento da pandemia da COVID-19 

(Novo Coronavírus), no Estado de São Paulo. 

 

Despacho GOV, de 24/01/20 DOE de 18/04/20 p. 1 — seção 1 n° 76 — Republicação — 

Dispõe sobre autorização para abertura de concurso público. 

 

Resolução SS nº 54, de 17/04/20 DOE de 18/04/20 p. 16 — seção 1 n° 76 — Altera a 

composição da Comissão de Avaliação das doações de bens e materiais a serem utilizados na 

prevenção e combate ao Covid-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas. 

 

Comunicado CVS-SAMA nº 12, de 2020 DOE de 20/04/20 p. 17 — seção 1 n° 76 — Torna 

público recomendações para Alojamentos de Trabalhadores Rurais Durante a Pandemia de Covid-

19. 

 

Comunicado CVS-SAMA nº 13, de 2020 DOE de 20/04/20 p. 17 — seção 1 n° 76 — Torna 

público pulverização de Desinfetantes em Locais de Trânsito Intenso de Pessoas para Prevenir 

Covid-19. 

 

Portaria DRS-IX, de 17/04/20 DOE de 18/04/20 p. 19 — seção 1 n° 76 — Cria Comitê 

Regional de Enfrentamento ao Coronavírus DRS IX Marília. 

 

Projeto de Lei nº 257, de 2020 DOE de 18/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 71 — Reconhece a 

prática de atividades e exercícios físicos como essenciais para a população de São Paulo em 

estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços 

públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. 

 

Projeto de Lei nº 261, de 2020 DOE de 18/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 71 — Dispõe sobre 

a obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos, industriais, 

comerciais e bancários, como medida de enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus, 

causador da COVID-19, na forma que indica, e dá outras providências. 

 

Decreto nº 64.942, de 16/04/20 DOE de 17/04/20 p. 1 — seção 1 n° 75 — Suspende o 

expediente das repartições públicas estaduais no dia 20 de abril de 2020, e dá providências 

correlatas. 

 

Decreto nº 64.944, de 16/04/20 DOE de 17/04/20 p. 1 — seção 1 n° 75 — Dispõe sobre 

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

visando ao atendimento de Despesas de Capital. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels75/E_PL-275_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels74/E_DC-64946_170420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels74/E_DESP-GOV-REP_240120.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels74/E_R-SS-54_170420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels74/E_CM-CVS-SAMA-12_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels74/E_CM-CVS-SAMA-13_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels74/E_PT-DRS-IX_170420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels74/E_PL-257_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels74/E_PL-257_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels73/E_DC-64942_160420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels73/E_DC-64944_160420.pdf
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Comunicado IAL nº 11, de 15/04/20 DOE de 17/04/20 p. 21 — seção 1 n° 75 — Torna 

público o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na 

presente data. 

 

Comunicado IAL nº 12, de 16/04/20 DOE de 17/04/20 p. 21 — seção 1 n° 75 — Torna 

público o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na 

presente data. 

 

Portaria HGA, de 16/04/20 DOE de 17/04/20 p. 23 — seção 1 n° 75 — Retifica a Comissão 

Coronavírus — Covid 19 do Hospital Guilherme Álvaro, a partir do dia 16-04-2020. 

 

Projeto de Lei nº 249, de 2020 DOE de 17/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 70 — Autoriza o 

Poder Executivo a requisitar leitos hospitalares privados para atendimento de pacientes da rede 

pública e do SUS, bem como vagas de hospedagem para funcionários da saúde, no período de 

combate ao Covid-19. 

 

Projeto de Lei nº 250, de 2020 DOE de 17/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 70 — Altera a Lei nº 

10.705, de 28 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o Imposto sobre a Transmissão “Causa 

Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD visando à mitigação dos efeitos da 

pandemia do novo Coronavírus — COVID 19 no âmbito do Estado de São Paulo. 

 

Projeto de Lei nº 251, de 2020 DOE de 17/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 70 — Insere no rol 

de grupo de risco as pessoas com Transtorno do Espectro Autista — TEA durante o período da 

pandemia no âmbito do estado de São Paulo. 

 

Projeto de Lei nº 252, de 2020 DOE de 17/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 70 — Autoriza o 

Poder Executivo a criar a Central Única de Regulação e a Fila Única Estadual para internação em 

UTIs de pacientes com suspeita ou contaminação por COVID-19. 

 

Projeto de Lei nº 255, de 2020 DOE de 17/04/20 p. 7 — seção Leg. N° 70 — Dispõe sobre 

uma central de informações sobre pacientes internados no SUS durante a pandemia do covid-19. 

 

Despacho GOV, de 15/04/20 DOE de 16/04/20 p. 1 — seção 1 n° 74 — Autorizo autoridade 

a representar a Secretaria de Governo na celebração de termo de cooperação técnica a ser firmado 

com a Secretaria de Desenvolvimento Social. 

 

Comunicado IAL nº 10, de 14/04/20 DOE de 16/04/20 p. 17 — seção 1 n° 74 — Torna 

público o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19. 

 

Decreto nº 64.937, de 13/04/20 DOE de 15/04/20 p. 1 — seção 1 n° 73 — Retificação — 

Dispõe sobre medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais, durante a vigência 

do estado de calamidade pública decorrente da Emergência em Saúde Pública Internacional, no 

contexto da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus). 

 

Projeto de Lei nº 243, de 2020 DOE de 15/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 68 — Dispõe sobre 

a obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras, álcool gel e aferição de temperatura em 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels73/E_CM-IAL-11_150420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels73/E_CM-IAL-12_160420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels73/E_PT-HGA_160420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels73/E_PL-249_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels73/E_PL-250_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels73/E_PL-251_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels73/E_PL-252_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels73/E_PL-255_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels72/E_DESP-GOV_150420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels72/E_CM-IAL-10_140420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/E_DC-64937-RET_130420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/E_PL-243_2020.pdf
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estabelecimentos privados determinados por atividade essenciais, como medida de enfrentamento 

ao novo Coronavírus, no âmbito do estado de São Paulo e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei nº 244, de 2020 DOE de 15/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 68 — Obriga o poder 

público a fornecer e incentivar o uso de máscaras, álcool gel e equipamento de aferição de 

temperatura em entidades de Organização não Governamentais – ONG´s de assistência social 

que prestam serviços no enfrentamento ao novo Coronavírus, no âmbito do estado de São Paulo 

e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei nº 246, de 2020 DOE de 15/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 68 — Autoriza o 

Poder Executivo a pagar adicional extraordinário a trabalhadores e servidores das áreas da 

enfermagem e de atendimento epidemiológico e sanitário, decorrente de suas atividades no 

período de combate ao Covid-19. 

 

Decreto nº 64.936, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 1 — seção 1 n° 72 — Dispõe sobre 

medidas de redução de despesas no contexto da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus). 

 

Decreto nº 64.937, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 1 — seção 1 n° 72 — Dispõe sobre 

medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais, durante a vigência do estado 

de calamidade pública decorrente da Emergência em Saúde Pública Internacional, no contexto da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus). 

 

Decreto nº 64.938, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 1 — seção 1 n° 72 — Dispõe sobre 

a ação Alimento Solidário, no âmbito do Projeto Família Paulista, instituído pelo Decreto nº 

61.675, de 2 de dezembro de 2015, e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 51, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 20 — seção 1 n° 72 — Altera o Anexo 

da Resolução SS 82 de 23, publicada em 24-07-2012 que dispõe sobre a identificação das 

unidades de saúde por áreas e a fixação de limites para a realização de Plantões e Plantões em 

Estado de Disponibilidade pelas classes de Médico, Médico Sanitarista e Cirurgião Dentista e dá 

providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 52, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 21 — seção 1 n° 72 — Estabelece 

fluxo para a transferência de pacientes sem suspeita de Covid-19, internados em 

estabelecimentos de saúde de maior complexidade, que atuarão como referência para Covid-19, 

com vistas à ampliação de leitos para atendimento à pandemia. 

 

Resolução SS nº 53, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 21 — seção 1 n° 72 — Regulamenta, 

estabelece competências, fluxos e responsabilidades na regulação do acesso à saúde, no âmbito 

das internações nos leitos hospitalares disponibilizados pelas unidades de saúde vinculadas ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) da Administração Direta, Indireta, Autárquica,  Contratada ou 

Conveniada com o Estado de São Paulo/Secretaria de Estado da Saúde — SES-SP, por meio da 

Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS). 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/E_PL-244_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels71/E_PL-246_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels70/E_DC-64936_130420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels70/E_DC-64937_130420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels70/E_DC-64938_130420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels70/E_R-SS-51_130420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels70/E_R-SS-52_130420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels70/E_R-SS-53_130420.pdf
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Deliberação CIB nº 26, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 22 — seção 1 n° 72 -  Aprova e 

atualiza Ad Referendum o mapa do conjunto de hospitais e respectivos leitos para o enfrentamento 

da Covid-19, no Estado de São Paulo. 

 

Comunicado IAL nº 9, de 13/04/20 DOE de 14/04/20 p. 22 — seção 1 n° 72 — Torna 

público o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na 

presente data. 

 

Projeto de Lei nº 240, de 2020 DOE de 14/04/20 p. 7 — seção Leg. N° 67 — Dispõe sobre 

a autorização de realização domiciliar de testes laboratoriais gratuitos nas pessoas com sintomas 

de covid-19, no âmbito do Estado de São Paulo, enquanto permanecer o estado de emergência 

decretado pelo governo do Estado de São Paulo. 

 

Decreto nº 64.928, de 08/04/20 DOE de 09/04/20 p. 1 — seção 1 n° 70 — Dispensa da 

observância do disposto no “caput” do artigo 2º do Decreto nº 32.117, de 10 de agosto de 1990, 

alterado pelo Decreto nº 43.914, de 26 de março de 1999, as aquisições de bens necessários ao 

enfrentamento da COVID-19 (Novo Coronavírus). 

 

Decreto nº 64.929, de 08/04/20 DOE de 09/04/20 p. 1 — seção 1 n° 70 — Dispõe sobre 

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

visando ao atendimento de Despesas Correntes e de Capital. 

 

Resolução SS nº 48, de 07/04/20 DOE de 09/04/20 p. 20 — seção 1 n° 70 

— Republicação — Estabelece a transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de 

Saúde para Fundos Municipais de Saúde, em consonância ao programa 0930 — Atendimento 

Ambulatorial e Hospitalar da rede do Estado, para o financiamento de ações e serviços para 

assistência integral à saúde da comunidade, inclusive às ações para o enfrentamento do Covid-

19, (Novo Coronavírus), e dá providencias correlatas. 

 

Resolução SS nº 49, de 08/04/20 DOE de 09/04/20 p. 22 — seção 1 n° 70 — Estabelece 

medidas temporárias para organização dos trabalhos e prevenção ao contágio pelo Covid-19, no 

âmbito da pasta. 

 

Deliberação CIB nº 25, de 08/04/20 DOE de 09/04/20 p. 24 — seção 1 n° 70 — Aprova Ad 

Referendum, NOTA TECNICA CIB referente às orientações para grade de referência de urgência e 

emergência, no contexto da COVID-19. 

 

Portaria CHM nº 24 de 08/04/20 DOE de 09/04/20 p. 63 — seção 1 n° 70 — Indica em 

caráter emergencial servidores abaixo, para compor o Gabinete de Crise Covid-19 — Plano de 

Resposta Hospitalar. 

 

Comunicado HRA, de 2020 DOE de 09/04/20 p. 64 — seção 1 n° 70 — Aquisição de 

Medicamentos para atender a demanda dos casos a serem atendidos em nosso hospital de pessoas 

acometidas por Covid-19, através de Ata de Registro de Preços, para este Hospital Regional de 

Assis. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels70/E_DL-CIB-26_130420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels70/E_CM-IAL-9_130420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels70/E_PL-240_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels68/E_DC-64928_080420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels68/E_DC-64929_080420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels68/E_R-SS-48-REP_070420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels68/E_R-SS-49_080420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels68/E_DL-CIB-25_080420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels68/E_PT-CHM-24_080420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels68/E_CM-HRA_2020.pdf
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Edital IAL nº 13 de 2020 DOE de 09/04/20 p. 88 — seção 1 n° 70 — Torna pública a 

prorrogação de bolsas do processo Seletivo de 2019, para a nova vigência de 08/04/20 a 07-04-

2021, referente ao Programa de Formação para a Investigação Científica do Instituto Adolfo Lutz. 

 

Decreto nº 64.926, de 07/04/20 DOE de 08/04/20 p. 1 — seção 1 n° 69 — Suspende 

temporariamente o dever de recadastramento anual a que se refere o Decreto nº 57.467, de 27 

de outubro de 2011, e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 46, de 06/04/20 DOE de 08/04/20 p. 16 — seção 1 n° 69 — Revoga a 

Resolução SS-38, de 25-03-2020 e dá providencias correlatas. 

 

Resolução SS nº 48, de 07/04/20 DOE de 08/04/20 p. 16 — seção 1 n° 69 — Estabelece a 

transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de 

Saúde, em consonância ao programa 0930 — Atendimento Ambulatorial e Hospitalar da rede do 

Estado, para o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade, 

inclusive às ações para o enfrentamento do Covid-19, (Novo Coronavírus), e dá providencias 

correlatas. 

 

Comunicado SS de 2020 DOE de 08/04/20 p. 19 — seção 1 n° 69 — Convoca as empresas 

interessadas em fornecer, por meio de contratação direta (emergencial, disciplinada pela Lei 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020), e entrega no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da 

publicação deste instrumento, do(s) equipamento(s) relacionados. 

 

Comunicado IAL nº 7, de 07/04/20 DOE de 08/04/20 p. 19 — seção 1 n° 69 — Torna 

público os laboratórios habilitados para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR 

na presente data. 

 

Portaria CRCB, de 07/04/20 DOE de 08/04/20 p. 64 — seção 1 n° 69 — Designa membros 

para comporem as Comissões de Revisão, Acompanhamento e Aperfeiçoamento dos Prontuários 

Médicos. 

 

Portaria HGSM nº 4-5, de 03/04/20 DOE de 08/04/20 p. 65 — seção 1 n° 69 — Designa 

membros para comporem as Comissões relacionadas. 

 

Projeto de Lei nº 230, de 2020 DOE de 08/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 65 — Cria em caráter 

de excepcionalidade o abono salarial aos servidores e funcionários públicos do Quadro da Saúde 

e de outros quadros por serviços essenciais prestados no combate à pandemia do COVID-19. 

 

Decreto nº 64.920, de 06/04/20 DOE de 06/04/20 p. 1 — seção 1 n° 68 — Estende o prazo 

da quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e dá providências 

correlatas. 

 

Resolução SS, de 03/04/20 DOE de 07/04/20 p. 53 — seção 1 n° 68 — Republicação — 

Designa, à vista do disposto no art. 2º do Dec. 64.877- 2020, os indicados para comporem o 

Grupo Executivo para atuação conjunta da Secretaria de Governo e da Secretaria da Saúde, no 

âmbito da pandemia da Covid-19 (Novo Coronavírus), na qualidade de representantes. 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels68/E_EDITAL-IAL-13_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/E_DC-64926_070420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/E_R-SS-46_060420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/E_R-SS-48_070420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/E_CM-SS_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/E_CM-IAL-7_070420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/E_PT-CRCB_070420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/E_PT-HGSM-4-5_030420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels67/E_PL-230_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels66/E_DC-64920_060420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels66/E_R-SS-REP_030420.pdf
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Deliberação CIB nº 23, de 02/04/20 DOE de 07/04/20 p. 54 — seção 1 n° 68 

— Republicação — Aprova Ad Referendum, o mapa do conjunto de hospitais e respectivos leitos 

para o enfrentamento da COVID-19, no Estado de São Paulo. 

 

Portaria CVS nº 4, de 02/04/20 DOE de 07/04/20 p. 63 — seção 1 n° 68 — Constitui a 

Equipe de Vigilância Sanitária, do Centro de Vigilância Sanitária — CVS. 

 

Portarias USP nº 7.633 de 06/04/20 DOE de 07/04/20 p. 86 — seção 1 n° 68 — Dispõe 

sobre a criação do Programa USP Vida, voltado a captar recursos para apoiar pesquisas e ações 

para o enfrentamento da crise causada pela Covid-19 e para outras ações direcionadas à qualidade 

de vida e saúde da população. 

 

Projeto de Lei nº 225, de 2020 DOE de 07/04/20 p. 6 — seção Leg. N° 64 — Dispõe sobre 

o acesso ao prontuário médico do paciente por meios eletrônicos, na rede pública e privada 

de saúde, no âmbito do Estado de São Paulo. 

 

Decreto nº 64.918, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 1 — seção 1 n° 67 — Altera a redação 

do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, 

decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo, e dá providências 

correlatas. 

 

Decreto nº 64.919, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 1 — seção 1 n° 67 — Estabelece as 

medidas de segurança contra incêndio em unidades de atendimento médico de caráter 

temporário, para o enfrentamento da pandemia ocasionada pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) 

e dá providências correlatas. 

 

Despacho GOV, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 1 — seção 1 n° 67 — Autoriza contratação 

de pessoal. 

 

Resolução GOV-SS, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 20- seção 1 n° 67 — Designa, à vista 

do disposto no art. 2º do Dec. 64.877- 2020, os indicados para comporem o Grupo Executivo para 

atuação conjunta da Secretaria de Governo e da Secretaria da Saúde, no âmbito da pandemia da 

Covid-19 (Novo Coronavírus), na qualidade de representantes. 

 

Resolução SS nº 44, de 02/04/20 DOE de 04/04/20 p. 20- seção 1 n° 67 — Republicação — 

Cria, na Secretaria da Saúde, a Comissão de Avaliação das doações de bens e materiais a serem 

utilizados na prevenção e combate ao COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 45, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 20- seção 1 n° 67 — Estabelece a 

transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de 

Saúde do Município de São Paulo, a serem destinados às ações de saúde para o enfrentamento 

do Covid-19, (Novo Coronavírus), e dá providencias correlatas. 

 

Deliberação SS nº 8, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 21 — seção 1 n° 67 — Deliberações 

como medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual. 
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Resolução SS nº 43, de 01/04/20 DOE de 04/04/20 p. 21 - seção 1 n° 67 — Retificação — 

Regulamenta, no âmbito do Estado de São Paulo, o fluxo para o diagnóstico do novo Coronavírus 

– COVID-19, indica os laboratórios integrantes, e dá providências correlatas. 

 

Deliberação CIB nº 24, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 21 — seção 1 n° 67 — Aprova Ad 

Referendum, o Plano de Contingência do Estado de São Paulo para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus – 2019 nCoV. 

 

Comunicado IAL nº 5, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 21 — seção 1 n° 67 — Torna 

públicos os laboratórios habilitados para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR na 

presente data, relacionados. 

 

Comunicado IAL nº 6, de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 21 — seção 1 n° 67 — Torna 

público o laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da Covid-19 por RT—PCR na 

presente data. 

 

Comunicado CVS-DVST nº 9, de 2020 DOE de 04/04/20 p. 21 — seção 1 n° 67 

— Republicação — Orientações aos serviços funerários no manejo do corpo durante a pandemia 

de Covid-19. 

 

Comunicado CVS-SAMA nº 10 de 03/04/20 DOE de 04/04/20 p. 21 — seção 1 n° 67 — 

Estabelece referências para prevenir riscos à saúde da população e orientar as instâncias regionais 

e municipais do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (Sevisa). 

 

Deliberação SS nº 9, de 04/04/20 DOE de 04/04/20 p.1 — seção 1 n° 67 — Ed. 

Suplementar — Torna sem efeito em todas as Secretarias publicadas a Deliberação nº 8, de 3 de 

abril de 2020, deste Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o Artigo 3° do 

Decreto n° 64.864, de 16 de março de 2020. 

 

Projeto de Lei nº 211, de 2020 DOE de 04/04/20 p. 3 — seção Leg. N° 63 — Estabelece 

horário especial e exclusivo para o atendimento dos consumidores maiores de 60 (sessenta) anos 

nos locais em que especifica, enquanto durar os efeitos do estado de calamidade pública 

decorrente da pandemia do COVID-19. 

 

Comunicado IAL nº 3, de 31/0320 DOE de 01/04/20 p. 22 — seção 1 n° 64 — Torna públicos 

os laboratórios habilitados para a realização de diagnóstico da Covid-19 por RT-PCR na presente 

data. 

 

Resolução SEDUC nº 40, de 03/04/2020 DOE 03/04/2020 - Regulamenta o Decreto 

64.891, de 30 de março de 2020, que dispõe sobre o atendimento de necessidade inadiável de 

alunos da rede pública estadual de ensino em situação de pobreza ou de extrema pobreza, no 

contexto da pandemia COVID19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas. 

 

Resolução SEDUC nº 39, de 03/04/2020 DOE 03/04/2020 - Inclui dispositivo na Resolução 

SE 65, de 9-12-2019, que dispõe sobre a elaboração do calendário escolar para o ano letivo de 

2020. 
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Resolução SEDUC nº 38, de 03/04/2020 DOE 03/04/2020 - Institui o Programa Aprender 

em Casa, de apoio aos estudos dos alunos no período de suspensão das aulas em decorrência da 

necessidade de prevenção de contágio pelo Covid-19 (Novo Coronavírus). 

 

Resolução SS nº 44, de 30/03/20 DOE de 03/04/20 p. 22- seção 1 n° 66 — Cria, na 

Secretaria da Saúde, a Comissão de Avaliação das doações de bens e materiais a serem utilizados 

na prevenção e combate ao COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 43, de 01/04/20 DOE de 03/04/20 p. 22- seção 1 n° 66 — Republicação — 

Regulamenta, no âmbito do Estado de São Paulo, o fluxo para o diagnóstico do novo Coronavírus 

– COVID-19, indica os laboratórios integrantes, e dá providências correlatas. 

 

Deliberação CIB nº 23, de 02/04/20 DOE de 03/04/20 p. 22 — seção 1 n° 66 — Aprova Ad 

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

COVID-19, no Estado de São Paulo. 

 

Comunicado CVS-DVST nº 9, de 2020 DOE de 03/04/20 p. 27 — seção 1 n° 66 — 

Orientações aos serviços funerários no manejo do corpo durante a pandemia de Covid-19. 

 

Projeto de Lei nº 200, de 2020 DOE de 03/04/20 p. 4 — seção Leg. N° 62 — Torna 

obrigatória a realização de testes para a detecção do novo Coronavírus, causador da COVID-19, 

e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei nº 201, de 2020 DOE de 03/04/20 p. 4 — seção Leg. N° 62 — Estabelece 

medidas para profissionais de saúde durante o período de calamidade pública resultante da 

pandemia de COVID-19. 

 

Projeto de Lei nº 204, de 2020 DOE de 03/04/20 p. 5 — seção Leg. N° 62 — Dispõe sobre 

o Plano Emergencial para Enfrentamento ao Coronavírus nos territórios indígenas no Estado de 

São Paulo, assegurando a garantia de direitos sociais e territoriais, bem como com medidas 

específicas de vigilância sanitária e epidemiológica para prevenção do contágio e da disseminação 

da COVID-19. 

 

Projeto de Lei nº 207, de 2020 DOE de 03/04/20 p. 6 — seção Leg. N° 62 — Dispõe sobre 

equipamento de proteção individual durante a pandemia do covid-19. 

 

Resolução SEDUC nº 36, de 02/04/20 DOE 02/04/20 - Autoriza, temporariamente e em 

caráter excepcional, visando assegurar as condições necessárias ao efetivo e ininterrupto trabalho 

na Secretaria da Educação, a transformação de processos físicos em processos eletrônicos no 

âmbito do Programa SP Sem Papel. 

 

Resolução SEDUC nº 37, de 02/04/20 DOE 02/04/2020 - Altera a composição da Comissão 

Permanente instituída pela Resolução SE 64, de 14-11-2019. 

 

Decreto nº 64.897, de 31/03/20 DOE de 02/04/20 p. 5 — seção 1 n° 65 — Retificação — 

Autoriza o funcionamento extraordinário das unidades do Restaurante Popular, instituído pelo 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLUÇÃO%20SEDUC-38,%20DE%203-4-2020.HTM?Time=11/06/2020%2017:54:48
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels64/E_R-SS-44_300320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels64/E_R-SS-43-REP_010420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels64/E_DL-CIB-23_020420.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels64/E_CM-CVS-DVST-9_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels64/E_PL-200_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels64/E_PL-201_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels64/E_PL-204_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels64/E_PL-207_2020.pdf
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLUÇÃO%20SEDUC-36,%20DE%202-4-2020.HTM?Time=10/06/2020%2000:43:51
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLUÇÃO%20SEDUC-37,%20DE%202-4-2020.HTM?Time=10/06/2020%2000:44:47
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.abr.20/Iels62/E_DC-64897_310320.pdf


 

 

                                 

                                                                                             

WWW.INACIOEPEREIRA.COM.BR 
                                                                                             PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR, 30 – CJ. 7A 

                                                                                 REPÚBLICA – SÃO PAULO/SP – CEP: 01047-010 

                                                                    CONTATO@INACIOEPEREIRA.COM.BR - (11) 3256-1159 

 

 

 

92 

Decreto n. 45.547, de 26 de dezembro de 2000, no contexto da pandemia COVID-19 (Novo 

Coronavírus), e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 43, de 01/04/20 DOE de 02/04/20 p. 29- seção 1 n° 65 — Regulamenta, 

no âmbito do Estado de São Paulo, o fluxo para o diagnóstico do novo Coronavírus – COVID-19, 

indica os laboratórios integrantes, e dá providências correlatas. 

 

Deliberação SS nº 7, de 01/04/20 DOE de 02/04/20 p. 29 — seção 1 n° 65 — Deliberações 

como medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual. 

 

Portaria DRS-XIII, de 01/04/20 DOE de 02/04/20 p. 34 — seção 1 n° 65 — Cria Comitê 

Regional de Enfrentamento ao Coronavírus DRS XIII Ribeirão Preto. 

 

Projeto de Lei nº 191, de 2020 DOE de 02/04/20 p. 4 — seção Leg. N° 61 — O Estado de 

São Paulo deverá implementar protocolos de prevenção e acolhimento aos casos de violência 

doméstica contra mulheres e crianças durante o estado de calamidade decretado em razão da 

pandemia do COVID-19. 

 

Projeto de Lei nº 192, de 2020 DOE de 02/04/20 p. 4 — seção Leg. N° 61 — Institui a 

obrigatoriedade de preenchimento de formulário censitário para o levantamento de estatísticas 

sobre a população diagnosticada com moléstias decorrentes do vírus COVID-19. 

 

Projeto de Lei nº 193, de 2020 DOE de 02/04/20 p. 4 — seção Leg. N° 61 — Autoriza o 

Estado a adotar medidas emergenciais face à pandemia de COVID-19. 

 

Resolução SEDUC nº 34, de 31/3/20 DOE 31/03/20 - Altera dispositivos da Resolução Seduc 

28, de 19-03-2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e à 

transmissão do Covid-19 (Novo Coronavírus) no âmbito da Secretaria da Educação, em 

complementação àquelas previstas no Decreto 64.864/2020. 

 

Resolução SE nº 35, de 31/03/20 DOE 31/03/20 - Dispõe sobre a prorrogação da 

composição da Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres, em caráter excepcional, em 

razão das medidas adotadas para prevenção do contágio pelo Covid-19 (Novo Coronavírus). 

 

Decreto nº 64.891, de 30/03/20 DOE de 31/03/20 p. 1 — seção 1 n° 63 — Dispõe sobre o 

atendimento de necessidade inadiável de alunos da rede pública estadual de ensino em situação 

de pobreza ou de extrema pobreza, no contexto da pandemia COVID-19 (Novo Coronavírus), e 

dá providências correlatas. 

 

Portaria SFP-CAF nº 5, de 27/03/20 DOE de 31/03/20 p. 16 — seção 1 n° 63 — Dispõe 

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

referentes ao mês de MARÇO/2020. 

 

Resolução SS nº 42, de 30/03/20 DOE de 31/03/20 p. 19- seção 1 n° 63 — Estabelece a 

obrigatoriedade, a todos os hospitais públicos e privados do Estado de São Paulo, de envio de 
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dados, diariamente, referentes aos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 (Novo 

Coronavírus), e dá providências correlatas. 

 

Deliberação SS nº 6, de 30/03/20 DOE de 31/03/20 p. 20 — seção 1 n° 63 — Deliberações 

como medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual. 

 

Decreto nº 64.889, de 27/03/20 DOE de 28/03/20 p. 1 — seção 1 n° 62 — Dispõe sobre 

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

visando ao atendimento de Despesas Correntes. 

 

Despacho do Governador, de 27/03/20 DOE de 28/03/20 p. 1 — seção 1 n° 62 — Dispõe 

sobre autorização para a contratação de pessoal. 

 

Resolução SFP nº 25, de 20/03/20 DOE de 28/03/20 p. 13 — seção 1 n° 62 

— Republicação — Dispõe sobre a suspensão das atividades da Secretaria da Fazenda e 

Planejamento, nos termos do Decreto 64.879, de 20-03-2020. 

 

Resolução SS nº 40, de 2703/20 DOE de 28/03/20 p. 24- seção 1 n° 62 — Estabelece o 

Biobanco de Amostras Clínicas da COVID-19 do Estado de São Paulo — Biobanco COVID-19 e dá 

providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 41, de 2703/20 DOE de 28/03/20 p. 24- seção 1 n° 62 — Estabelece a 

transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, a 

serem destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – Covid 19 e dá 

providencias correlatas. 

 

Deliberação SS nº 5, de 27/03/20 DOE de 28/03/20 p. 28 — seção 1 n° 62 — Deliberações 

como medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual. 

 

Portaria DRS-II, nº 4, de 27/03/20 DOE de 28/03/20 p. 32- seção 1 n° 62 — Constitui o 

Centro de Operações de Emergências COVID-19, denominado COE-DRS II. 

 

Resolução USP, nº 7.945, de 27/03/20 DOE de 28/03/20 p. 36- seção 1 n° 62 — Dispõe 

sobre o uso excepcional de videoconferência pelos órgãos colegiados da USP e sobre a realização 

de eleições durante o período de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus). 

 

Projeto de Lei nº 169, de 2020 DOE de 28/03/20 p. 4 — seção Leg. N° 58 — Dispõe sobre 

a internação de pacientes infectados pela covid-19 na rede privada de hospitais, quando requerido 

por médico credenciado ao sistema único de saúde, em caso de inexistência de vaga na rede 

pública. 

 

Projeto de Lei nº 170, de 2020 DOE de 28/03/20 p. 4 — seção Leg. N° 58 — Garante abono 

de falta ao trabalho aos servidores e funcionários públicos estaduais afetados pelo surto de 

Coronavírus — covid-19. 
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels60/E_RS-SFP-25-REP_200320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels60/E_R-SS-40_270320.pdf
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Decreto nº 64.887, de 26/03/20 DOE de 27/03/20 p. 1 — seção 1 n° 61 — Institui Grupo 

Executivo para atuação conjunta da Secretaria de Governo e da Secretaria da Saúde, no âmbito 

da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) e dá providências complementares. 

 

Resolução SFP nº 28, de 25/03/20 DOE de 27/03/20 p. 9 — seção 1 n° 61 

— Republicação — Considerando o reconhecimento do estado de calamidade pública, por 

intermédio do Decreto 64.879, de 20-03-2020, decorrente da pandemia do Covid 19, que atinge 

o Estado de São Paulo. 

 

Resolução SEDUC nº 33, de 27/03/20 DOE 27/03/20 - Detalha as atribuições do Centro de 

Aplicação de Avaliações, do Departamento de Avaliação Educacional, e do Centro de Educação de 

Jovens e Adultos, do Departamento de Atendimento Especializado, ambos da Coordenadoria 

Pedagógica, e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 37, de 25/03/20 DOE de 26/03/20 p. 17- seção 1 n° 60 — Estabelece a 

transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, 

referentes a Portaria GM/MS 395, de 16-03-2020, que estabelece recurso do Bloco de Custeio das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde destinados às ações de saúde para o enfrentamento do 

Coronavírus – Covid 19 e dá providencias correlatas. 

 

Resolução SS nº 38, de 25/03/20 DOE de 26/03/20 p. 18 — seção 1 n° 60 — Estabelece a 

transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, 

referentes a Portaria GM/MS 480, de 23-03-2020, publicada em 25-03-2020, que estabelece 

recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos 

estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus 

– Covid-19 e dá providencias correlatas. 

 

Deliberação SS nº 4, de 25/03/20 DOE de 26/03/20 p. 19 — seção 1 n° 60 — Deliberações 

como medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual. 

 

Deliberação SS nº 2, de 23/03/20 DOE de 26/03/20 p. 19- seção 1 n° 60 — Retificação — 

Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual. 

 

Deliberação SS nº 3, de 24/03/20 DOE de 26/03/20 p. 19 — seção 1 n° 60 

— Retificação — Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual, 

o Comitê esclarece que, além daquelas citadas no Dec. 64.864-2020 (art. 2º, § 1º) e 

complementadas na Deliberação 2, de 23-3-2020, as atividades essenciais relacionadas não estão 

abrangidas pela medida de quarentena. 

 

Deliberação CIB nº 21, de 25/03/20 DOE de 26/03/20 p. 19- seção 1 n° 60 — Aprova a 

distribuição dos recursos financeiros da Portaria GM/MS nº 395, de 16/03/2020, que estabelece 

recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde destinados às ações de saúde 

para o enfrentamento do Coronavírus – COVID 19. 
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Deliberação CIB nº 22, de 25/03/20 DOE de 26/03/20 p. 20 seção 1 n° 60 — Considerando 

o disposto na Portaria GM/MS nº 480, de 23/03/2020, aprova a distribuição dos recursos da 

referida portaria. 

 

Comunicado CVS-SAMA nº 7, de 25/03/20 DOE de 26/03/20 p. 21- seção 1 n° 60 — Torna 

público Prevenção do Coronavírus em sistemas de limpeza urbana e de resíduos de serviços de 

saúde. 

 

Portaria DRS-XIV nº 5, de 24/03/20 DOE de 26/03/20 p. 25- seção 1 n° 60 — Cria um 

Grupo Técnico, para articulação da Rede de Assistência Regional, com objetivo estratégico de 

articular as operações e organização do atendimento no Plano Regional em resposta às 

Emergências em Saúde Pública do Covid-19. 

 

Portaria DRS-XV, de 25/03/20 DOE de 26/03/20 p. 25- seção 1 n° 60 — Republicação — 

Cria Comitê Regional de Enfrentamento ao Coronavírus DRS XV São José do Rio Preto. 

 

Projeto de Lei nº 153, de 2020 DOE de 26/03/20 p. 4 — seção Leg. N° 56 — Torna 

obrigatório o fornecimento de itens de proteção para os profissionais da saúde e da segurança 

pública, enquanto vigorar o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, 

que atinge o Estado de São Paulo. 

 

Resolução SEDUC nº 32, de 25/03/20 DOE 25/03/20 - Dispõe sobre procedimentos e 

condições para retirada e utilização dos alimentos em redes conveniadas com fornecimento 

descentralizado e unidades escolares com fornecimento centralizado em razão da suspensão 

das aulas como medida de prevenção do contágio pelo Covid-19 (Novo Coronavírus). 

 

Resolução SFP nº 27, de 24/03/20 DOE de 25/03/20 p.8 — seção 1 n° 59 — Dispõe sobre 

a suspensão da obrigatoriedade do recadastramento dos beneficiários que especifica. 

 

Deliberação SS nº 3, de 24/03/20 DOE de 25/03/20 p. 11 — seção 1 n° 59 — Deliberações 

como medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual, o Comitê esclarece que, além 

daquelas citadas no Dec. 64.864-2020 (art. 2º, §1º) e complementadas na Deliberação 2, de 23-

3-2020, as atividades essenciais relacionadas não estão abrangidas pela medida de quarentena. 

 

Portaria DRS-XI-6, de 23/03/20 DOE de 25/03/20 p. 20- seção 1 n° 59 — Compõe o Grupo 

Técnico Regional de Apoio ao Enfrentamento ao Covid-19, no âmbito do Departamento Regional 

de Saúde de Presidente Prudente – DRS XI. 

 

Projeto de Lei nº 149, de 2020 DOE de 25/03/20 p. 4 — seção Leg. N° 55 — Altera a Lei n.º 

17.118, de 19/07/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, 

para garantir a possibilidade de realocação das emendas individuais para o SUS/SP quando 

decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência provocada por razões 

sanitárias ou de saúde. 

 

Projeto de Lei nº 151, de 2020 DOE de 25/03/20 p. 5 — seção Leg. N° 55 — Cria o Programa 

de Renda Básica Emergencial de São Paulo. 
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Resolução SFP nº 26, de 23/03/20 DOE de 24/03/20 p.10 — seção 1 n° 58 — Dispõe sobre 

o atendimento ao contribuinte no âmbito das unidades da Secretaria da Fazenda e Planejamento 

do Estado de São Paulo para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19) 

 

Resolução SS nº 36, de 23/03/20 DOE de 24/03/20 p. 23 — seção 1 n° 58 — Aprova o teor 

da nova minuta de Contrato de Gestão para formalizar as parcerias com Organizações Sociais de 

Saúde, visando o gerenciamento de unidades assistenciais de saúde e dá outras providências. 

 

Deliberação SS nº 2, de 23/03/20 DOE de 24/03/20 p. 24- seção 1 n° 58 — Deliberações 

como medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual. 

 

Decreto nº 64.879, de 20/03/20 DOE de 21/03/20 p. 1- seção 1 n° 56 — Reconhece o 

estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São 

Paulo, e dá providências correlatas. 

 

Decreto nº 64.880, de 20/03/20 DOE de 21/03/20 p. 1- seção 1 n° 56 — Dispõe sobre a 

adoção, no âmbito das Secretarias da Saúde e da Segurança Pública, de medidas temporárias e 

emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

 

Resolução SS nº 32, de 20/03/20 DOE de 21/03/20 p. 24- seção 1 n° 56 — Dispõe sobre 

as diretrizes para manejo e seguimento dos casos de óbito no contexto da pandemia COVID-19 

no Estado de São Paulo. 

 

Deliberação CIB nº 17, de 20/03/20 DOE de 21/03/20 p. 27- seção 1 n° 56 — Aprova a 

solicitação de recursos financeiros para aumento de teto MAC. 

 

Decreto nº 64.879, de 20/03/20 DOE de 23/03/20 p. 1- seção 1 Ed- Supl. N° 57 

— Retificação — Reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-

19, que atinge o Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. 

 

Decreto nº 64.881, de 22/03/20 DOE de 23/03/20 p. 1- seção 1 Ed- Supl. N° 57 — Decreta 

quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), 

e dá providências complementares. 

 

Resolução SEDUC nº 30, de 20/03/20 DOE 20/03/20 - Dispõe sobre o funcionamento das 

unidades escolares, como medida preventiva ao novo Coronavírus (Covid-19), e dá providências 

correlatas. 

 

Resolução SS nº 29, de 19/03/20 DOE de 20/03/20 p. 31- seção 1 n° 55 — Estabelece a 

obrigatoriedade, a todos os hospitais do Estado de São Paulo, de remessa diária dos dados, que 

especifica, referentes Covid-19 (Novo Corona Vírus), e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 28, de 17/03/20 DOE de 20/03/20 p. 32- seção 1 n° 55 — Republicação — 

Estabelece as diretrizes e orientações de funcionamento dos serviços de saúde no âmbito do 
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Estado de São Paulo para enfrentamento da pandemia do Covid-19 (doença causada pelo Novo 

Coronavírus), e dá providências correlatas. 

 

Resolução SS nº 31, de 19/03/20 DOE de 20/03/20 p. 33- seção 1 n° 55 — Estabelece a 

obrigatoriedade, a todos os hospitais públicos e privados do Estado de São Paulo, de remessa 

diária dos dados, referente ao Covid-19 (Novo Corona Vírus), e dá providências correlatas. 

 

Portaria HEFRA nº 20, de 19/03/20 DOE de 20/03/20 p. 34- seção 1 n° 55 — Fica instituído 

no âmbito desta unidade Hospital Estadual Especializado em Reabilitação “Dr. Francisco Ribeiro 

Arantes”, o Comitê Técnico Administrativo Extraordinário, com a atribuição de assessorar o Diretor 

Técnico de Departamento em assuntos de natureza técnica e administrativa relacionados à 

pandemia de que trata esta portaria. 

 

Portaria HCRP nº 63, de 18/03/20 DOE de 20/03/20 p. 37- seção 1 n° 55 — Suspende, a 

partir de 23/03/20, todas as cirurgias eletivas, ficando suspensa, também, a grade cirúrgica pré 

estabelecida, inclusive os atendimentos anestésicos realizados fora do Centro Cirúrgico. 

 

Projeto de Lei nº 137, de 2020 DOE de 20/03/20 p. 8 — seção Leg. N° 52 — Dispõe sobre a 

permanência do profissional Fisioterapeuta nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), adulto e 

pediátrico e dá outras providências. 

 

Decreto nº 64.865, de 18/03/20 DOE de 19/03/20 p. 1- seção 1 n° 54 — Acrescenta 

dispositivo ao Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção, no 

âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de 

prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre recomendações 

no setor privado estadual. 

 

Portaria IDPC nº 2, de 18/03/20 DOE de 19/03/20 p. 24- seção 1 n° 54 — Constituir o 

Comitê Gestor da Pandemia do Coronavírus (CGPC) — IDPC/FAJ, com as atribuições de planejar 

e implantar ações estratégicas para combater a Pandemia do Coronavírus no Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia. 

 

Resolução SE nº 28, de 19/3/20 DOE 19/03/20 - Dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio e à transmissão do Covid-19 (Novo Coronavírus) no âmbito da Secretaria 

da Educação, em complementação àquelas previstas no Decreto 64.864/2020. 

 

Resolução SEDUC, de 18/03/2020 DOE 18/03/2020 - Homologando, com fundamento no § 

1º do artigo 9º, da Lei 10.403, de 6 de julho de 1971, a DELIBERAÇÃO CEE 177/2020, que fixa 

normas quanto à reorganização dos calendários escolares, devido ao surto global do Coronavírus, 

para o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, e dá outras providências. 

 

Resolução SE nº 26, de 18/03/2020 DOE 18/03/2020 - Altera dispositivos da Resolução SE 

25, de 17-03- 2020, que dispõe sobre a jornada laboral mediante teletrabalho, em 

regulamentação ao Decreto 64.864, de 16-03-2020. 
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Resolução SS-CGOF nº 28, de 17/03/20 DOE de 19/03/20 p. 24- seção 1 n° 54 — 

Estabelece as diretrizes e orientações de funcionamento dos serviços de saúde no âmbito do 

Estado de São Paulo para enfrentamento da pandemia do Covid-19 (doença causada pelo Novo 

Coronavírus), e dá providências correlatas. 

 

Deliberação SS nº 1, de 17/03/20 DOE de 18/03/20 p. 29- seção 1 n° 53 — Deliberações 

como medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual, em complementação àquelas 

previstas no Dec. 64.864-2020. 

 

Portaria HGA, de 17/03/20 DOE de 18/03/20 p. 37- seção 1 n° 53 — Nomeia a Comissão 

de Residência Médica – Coronavírus — Covid 19 do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos. 

 

Projeto de Lei nº 110, de 2020 DOE de 18/03/20 p. 11 seção Leg. N° 53 — Institui o Fundo 

Emergencial de Saúde para a Prevenção do Coronavírus e Auxílio à População Afetada, e dá outras 

providências. 

 

Projeto de Lei nº 111, de 2020 DOE de 18/03/20 p. 11 seção Leg. N° 53 — Dispõe sobre a 

implementação, pelo Estado de São Paulo, de protocolos de prevenção e eliminação de condições 

propícias à propagação do COVID-19 nos estabelecimentos penitenciários estaduais. 

 

Decreto nº 64.864, de 16/03/20 DOE de 17/03/20 p. 1 — seção 1 n° 52 — Dispõe sobre a 

adoção de medidas adicionais, de caráter temporário e emergencial, de prevenção de contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas. 

 

Projeto de Lei nº 106, de 2020 DOE de 17/03/20 p. 10 seção Leg. N° 49 — Garante abono 

de falta ao trabalho aos servidores e funcionários públicos estaduais afetados pelo surto de 

Coronavírus – Covid-19. 

 

Decreto nº 64.862, de 13/03/20 DOE de 14/03/20 p. 1 — seção 1 n° 51 — Dispõe sobre a 

adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e 

emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre 

recomendações no setor privado estadual. 

 

Resolução SS nº 27, de 13/03/20 DOE de 14/03/20 p. 30 — seção 1 n° 51 — Dispõe sobre 

o Centro de Operações do Coronavírus e dá providencias correlatas. 

 

Projeto de Lei nº 102, de 2020 DOE de 14/03/20 p. 6 seção Leg. N° 48 — Autoriza o Governo 

do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, a fornecer gratuitamente álcool em gel para 

as famílias de baixa renda do Estado, de modo a prevenir a disseminação do Coronavírus e outros 

microrganismos patológicos, causadores de epidemias respiratórias. 

 

Portaria IAL nº 7, de 11/03/20 DOE de 13/03/20 p. 33- seção 1 n° 50 — Comunica aos 

Laboratórios, públicos ou privados, do Estado de São Paulo que estão abertas as inscrições para 

habilitação para realizarem o exame de RT-PCR em tempo real para o vírus SARS-CoV-2. 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/E_DC-64864_160320.pdf
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels50/E_PL-102_2020.pdf
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Decreto nº 64.856, de 11/03/20 DOE de 12/03/20 p. 3 — seção 1 n° 49 — Dispõe sobre 

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

visando ao atendimento de Despesas Correntes e de Capital. 

 

Projeto de Lei nº 69, de 2020 DOE de 06/03/20 p. 5 — seção Leg. N° 43 — Institui a política 

de sanitização de ambientes do Estado de São Paulo, a fim de evitar a transmissão de doenças 

infectocontagiosas. 

 

Portaria HGSM nº 3, de 18/02/20 DOE de 21/02/20 p. 31 — seção 1 n° 37 — Cessa a partir 

da data da publicação a Portaria HGSMDMB — 8, publicada em DO, 14-04-2018, referente à 

designação dos servidores que compõe a Comissão Interna de Segurança do Paciente. 
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Legislação Municipal de São Paulo/SP 
 

Decreto nº 59.534, de 12/06/20 DOM de 13/06/20 p.1 - n°110 - Prorroga o prazo previsto 

no artigo 1º do Decreto nº 59.298, de 23 de março de 2020, que suspende o atendimento 

presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, observados os 

termos e condições estabelecidos no Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, e no 

Decreto Municipal nº 59.473, de 29 de maio de 2020. 
 

Portaria do Prefeito GP nº 629, de 10/06/20 DOM de 11/06/20 p.1 - n°108 - Autoriza o 

atendimento ao público do setor econômico, o qual deverá cumprir o protocolo sanitário do 

respectivo setor, constante do Anexo Único desta portaria. 
 

Decreto nº 59.498, de 08/06/20 DOM de 11/06/20 p.1 - n°109 - Republicação - Confere 

nova redação ao artigo 13 e acresce o § 2º ao artigo 19, ambos do Decreto nº 59.283, de 16 de 

março de 2020, que declarou situação de emergência no Município de São Paulo e definiu outras 

medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus. 
 

Portaria do Prefeito GP nº 625, de 09/06/20 DOM de 10/06/20 p.8 - n° 108 - Autoriza o 

atendimento ao público dos seguintes setores econômicos, os quais deverão cumprir o protocolo 

sanitário do respectivo setor, constante dos anexos desta portaria. 
 

Decreto nº 59.519, de 08/06/20 DOM de 10/06/20 p.1 - n° 108 - Introduz alterações nos 

artigos 3º, 12, 26, 64 e 65 do Decreto nº 59.336, de 7 de abril de 2020, que dispõe sobre a 

reorganização da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT, bem como altera a 

denominação e a lotação dos cargos de provimento em comissão que especifica. 
 

Decreto nº 59.511, de 09/06/20 DOM de 09/06/20 p.1 - Ed. Suplementar - n° 107 - Fixa o 

protocolo geral a ser observado pelas unidades de atendimento da Administração Direta, 

Autarquias e Fundações, objetivando a prevenção e mitigação da disseminação da COVID-19. 
 

Portaria do Prefeito GP nº 605, de 04/06/20 DOM de 05/06/20 p.1 - n°105 - Autoriza o 

atendimento ao público dos setores econômicos, os quais deverão cumprir o protocolo sanitário 

do respectivo setor, constante dos Anexos I e II desta portaria. 

 

Portaria SMS nº 240, de 2020 DOM de 04/06/20 p.17 - n°104 - Especifica, de forma 

transitória e excepcional, os critérios de avaliação dos Contratos de Gestão durante a situação de 

emergência do Município de São Paulo para enfrentamento da pandemia decorrente da COVID-

19. 

 

Decreto nº 59.478, de 01/06/20 DOM de 02/06/20 p.1 - n°102 - Declara ponto facultativo 

nas repartições públicas municipais da Administração Direta e Indireta nos dias 11 de junho e 20 

de novembro de 2020. 

 

Decreto nº 59.473, de 29/05/20 DOM de 30/05/20 p.1 - n°101 - Estabelece, nos termos 

do Decreto Estadual nº 64.994, de 28/05/2020, normas para o funcionamento de 

estabelecimentos de comércio e de serviços localizados na Cidade de São Paulo, dispondo sobre 

o procedimento, condições e diretrizes para a gradual retomada de atividades, em conformidade 
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com as diretrizes do Governo Estadual; prorroga o prazo previsto no artigo 1º do Decreto Municipal 

nº 59.298, de 23/03/2020, que dispõe sobre o combate à pandemia de Coronavírus. 

 

Portaria SMS nº 241, de 2020 DOM de 30/05/20 p.17 - n°101 - Altera a determinação de 

suspensão parcial de consultas, exames, procedimentos e cirurgias de rotina regulamentada pela 

Portaria SMS.G nº 154/2020 e estabelece o retorno aos atendimentos agendados dos 

equipamentos de especialidades Hospitais-Dia (HD), Ambulatório de Especialidades (AE) e AMA - 

E em conformidade com as normas de biossegurança1 e distanciamento social. 

 

Decreto nº 59.464, de 27/05/20 DOM de 28/05/20 p.3 — n°99 — Confere nova redação ao § 

2º do artigo 48 do Decreto nº 59.171, de 10 de janeiro de 2020, acrescido pelo Decreto n° 59.225, 

de 13 de fevereiro de 2020, que fixa normas referentes à execução orçamentária e financeira para 

o exercício de 2020. 

 

Portaria SMS nº 222, de 2020 DOM de 20/05/20 p.20 — n°96 — Apresenta Recomendação 

Técnica para intervenção oportuna na COVID-19 em casos sintomáticos nos diferentes pontos de 

atenção à saúde. 

 

Decreto nº 59.444, de 17/05/20 DOM de 17/05/20 p.1 — Ed. Suplementar — n°94 — 

Restabelece o rodízio de veículos autorizado pela Lei nº 12.490, de 3 de outubro de 1997, e 

regulamentado pelo Decreto nº 58.584, de 20 de dezembro de 2018, e revoga o regime 

emergencial de restrição de circulação de veículos no Município de São Paulo por conta da 

pandemia decorrente do Coronavírus de que trata o Decreto nº 59.403, de 7 de maio de 2020. 

 

Lei nº 17.341, de 18/05/20 DOM de 19/05/20 p.1 — n° 95 — Dispõe sobre o estímulo à 

contratação de mulheres integrantes do projeto Tem Saída e fica autorizado o Poder Executivo a 

antecipar feriado municipal, por decreto, durante a atual emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus. 

 

Decreto nº 59.450, de 18/05/20 DOM de 19/05/20 p.1 — n° 95 — Regulamenta o artigo 3º 

da Lei nº 17.341, de 18 de maio de 2020, para o fim de antecipar os feriados de Corpus Christi e 

do Dia da Consciência Negra para os dias 20 e 21 de maio de 2020, declara ponto facultativo nas 

repartições públicas municipais da Administração Direta, Autarquias e Fundações no dia 22 de 

maio de 2020 e dá outras providências. 

 

Resolução SEDUC nº 51, de 13/05/2020 DOE 13/05/2020 - Altera dispositivos da 

Resolução Seduc 28, de 19-03-2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio e à transmissão do Covid-19 (Novo Coronavírus) no âmbito da Secretaria da Educação, 

em complementação àquelas previstas no Decreto 64.864/2020. 

 

Decreto nº 59.433, de 13/05/20 DOM de 14/05/20 p.1 — n° 91 — Introduz alterações no 

Decreto nº 59.403, de 7 de maio de 2020, que institui regime emergencial de restrição de 

circulação de veículos no Município de São Paulo por conta da pandemia decorrente do 

Coronavírus. 
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Decreto nº 59.434, de 13/05/20 DOM de 14/05/20 p.1 — n°91 — Altera o artigo 15-A do 

Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, que declara situação de emergência no Município de 

São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus. 

 

Portaria SMS nº 210, de 2020 DOM de 12/05/20 p.14 — n°89 — Ficam autorizadas, de forma 

excepcional e transitória, enquanto durar o período de emergência, a contratar leitos 

suplementares de UTI e Enfermaria, no âmbito dos contratos de gestão de seus territórios visando 

dar suporte às unidades hospitalares de suas regiões. 

 

Decreto nº 59.405, de 08/05/20 DOM de 09/05/20 p.1 — n°88 — Prorroga o prazo previsto 

no artigo 1º do Decreto nº 59.298, de 23 de março de 2020, que suspende o atendimento 

presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, bem como altera 

o Anexo Único do Decreto nº 59.298, de 23 de março de 2020. 

 

Decreto nº 59.403, de 07/05/20 DOM de 08/05/20 p. 1 — n° 87 — Institui regime 

emergencial de restrição de circulação de veículos no Município de São Paulo por conta da 

pandemia decorrente do Coronavírus. 

 

Resolução Conjunta SG/SS/SE/SEDS-1, de 06/05/20 DOE 07/05/20 – Dispõe sobre a 

instalação de Corregedoria Setorial Extraordinária, da Corregedoria Geral da Administração, junto 

às Secretarias da Saúde, da Educação e de Desenvolvimento Social, e dá providências correlatas. 

 

Decreto nº 59.396, de 05/05/20 DOM de 06/05/20 p. 1 — n° 85 — Regulamenta a Lei 

nº 17.340, de 30 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas de proteção da saúde pública e 

de assistência social e outras medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública 

em decorrência da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19) e determina outras 

providências. 

 

Lei nº 17.340, de 30/04/20 DOM de 01/05/20 p. 1 — n° 81 — Dispõe sobre medidas de 

proteção da saúde pública e de assistência, bem como relativas a dilação e suspensão de prazos 

de alvarás e concursos públicos para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública em 

decorrência da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município e São 

Paulo; cria o Selo Empresa Parceira da Cidade de São Paulo e o Mês do Combate ao Coronavírus 

e autoriza doação de imóvel da União com o encargo social que especifica. 

 

Decreto nº 59.384, de 29/04/20 DOM de 30/04/20 p. 1 — n° 80 — Determina a 

obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial no âmbito do serviço de transporte 

municipal de passageiros. 

 

Decreto nº 59.385, de 29/04/20 DOM de 30/04/20 p. 1 — n° 80 — Dispõe sobre a atribuição 

das competências que especifica à Casa civil. 

 

Decreto nº 59.386, de 29/04/20 DOM de 30/04/20 p. 1 — n° 80 — Confere nova redação 

ao artigo 10 do Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, que declarou situação de emergência 

no Município de São Paulo e definiu outras medidas para o enfrentamento da DOM de 30/04/20 
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p. 15 — n° 80 — Alterar as datas da 22ª Campanha de Vacinação Contra a Influenza 2020, para 

o período de 23 de março a 22 de maio de 2020, sendo 09 de maio o Dia de Mobilização Nacional. 

 

Portaria SMS nº 198, de 2020 DOM de 30/04/20 p. 15 — n° 80 — Resolve que a Secretaria 

Municipal de Saúde, por meio da Coordenadoria de Contratos Assistenciais Complementares, 

poderá, mediante convocação pública simplificada, em caráter de urgência, contratar leitos de UTI 

complementares, observados os parâmetros da Lei Federal nº 13.979, de 06/02/2020. 

 

Resolução SEDUC nº 50, de 07/05/2020 DOE 07/05/2020 - Dispõe sobre as atribuições do 

Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico - PCNP de Convivência, integrante da Equipe 

Executora Regional instituída pelo inciso IV, do artigo 3º, da Resolução 48, de 01-10-2019, e dá 

providências correlatas. 

 

Resolução SEDUC nº 49, de 30/04/2020 DOE 30/04/2020 - Dispõe sobre a prestação de 

contas das unidades executoras representativas da comunidade escolar - Associações de Pais e 

Mestres beneficiadas pelo Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista- PDDE Paulista. 

 

Resolução SEDUC nº 48, de 29/04/2020 DOE 30/04/2020 - Define, no âmbito da Secretaria 

da Educação, as atividades de natureza essencial e dá providências correlatas. 

 

Resolução SEDUC nº 47, de 29/04/2020 DOE 30/04/2020 - Dispõe sobre a elaboração do 

calendário escolar devido à suspensão das atividades escolares presenciais como medida de 

prevenção do contágio pelo Coronavírus (Covid-19). 

 

Resolução, de 27/04/20 DOE 28/04/20 - Homologando, com fundamento no § 1º do 

artigo 9º, da Lei 10.403, de 6 de julho de 1971, o Parecer CEE 112/2020, que aprova a 

continuidade da Celebração de Convênio Ação de Parceria Educacional Estado/Município para o 

Atendimento do Ensino Fundamental, de acordo com os Decretos 51.673/07 e 59.215/2013, entre 

o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação e o município de 

Cruzeiro. (SEDUC-PRC-2020/17436) 

 

Decreto nº 59.372, de 24/04/20 DOM de 25/04/20 p. 1 — n° 77 — Estabelece medidas 

administrativas excepcionais para os serviços funerários no Município de São Paulo em face da 

pandemia da Covid-19. 

 

Resolução SEDUC nº 46, de 24/04/2020 DOE 25/04/2020 - Estabelece o protocolo de 

entrega de materiais pedagógicos aos alunos matriculados na rede pública estadual de ensino. 

 

Decreto nº 59.374, de 24/04/20 DOM de 25/04/20 p. 1 — n° 77 — Declara luto oficial por 

3 (três) dias no Município de São Paulo. 

 

Lei nº 17.339, de 23/04/20 DOM de 24/04/20 p. 1 — n° 75 — Dispõe sobre a transferência 

de valores do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 

instituído pela Lei nº 15.025, de 10 de novembro de 2009, para a Conta Única do Tesouro 

Municipal, a serem utilizados preferencialmente em ações vinculadas à Secretaria Municipal da 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
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Saúde e à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para o combate ao novo 

Coronavírus no Município de São Paulo. 

 

Portaria SMS nº 190, de 2020 DOM de 24/04/20 p. 14 — n° 75 — Regulamenta a obrigação 

dos hospitais localizados no Município de São Paulo de prestar informações diárias necessárias à 

adoção de medidas para enfrentamento da pandemia do Covid-19, determinadas pelo Decreto nº 

59.359, de 15 de abril de 2020. 

 

Decreto nº 59.363, de 17/04/20 DOM de 18/04/20 p. 1 — n° 74 — Prorroga até o dia 10 

de maio o termo final da suspensão do atendimento presencial ao público a que se refere o artigo 

1º do Decreto nº 59.298, de 23 de março de 2020. 

 

Portaria SMS nº 187, de 2020 DOM de 18/04/20 p. 17 — n° 74 — Institui o Protocolo para 

Enfrentamento à Covid-19 em São Paulo: Cuidados na Atenção Básica — Recomendações, 

Fluxograma e Critérios de Encaminhamento para Hospitais de Campanha – HCAMP e define o 

papel dos principais pontos de atenção à COVID-19 no Município de São Paulo. 

 

Resolução SEDUC nº 45, de 20/04/2020 DOE 22/04/2020 - Dispõe sobre a realização e o 

registro de atividades escolares não presenciais pelas unidades escolares vinculadas ao Sistema 

de Ensino do Estado de São Paulo, durante o período de restrição das atividades presenciais devido 

à pandemia de COVID19. 

 

Resolução SEDUC nº 44, de 20/04/2020 DOE 22/04/2020 - Dispõe sobre a 

reorganização do calendário escolar, das atividades pedagógicas e a extensão do teletrabalho 

devido à suspensão das atividades escolares presenciais para prevenir o contágio pelo 

Coronavírus (COVID-19) e dá providências correlatas. 

 

Decreto nº 59.361, de 16/04/20 DOM de 17/04/20 p. 1 — n° 73 — Declara ponto facultativo 

nas repartições públicas municipais da Administração Direta, Autarquias e Fundações no dia 20 

de abril de 2020, e suspende a compensação de horas relativas aos dias de suspensão de 

expediente, nos termos que especifica. 

 

Decreto nº 59.362, de 16/04/20 DOM de 17/04/20 p. 1 — n° 73 — Acresce os §§ 1º e 2º 

ao artigo 2º do Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, que declara situação de emergência 

no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente 

do Coronavírus. 

 

Resolução SE nº 43, de 16/04/20 DOE 17/04/20 - Altera a composição da Comissão Especial 

do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, instituída pela Resolução SE-

53, de 14-11-2017. 

 

Decreto nº 59.360, de 15/04/20 DOM de 17/04/20 p. 1 — n° 73 — Republicação — 

Recomenda o uso de máscaras de proteção facial pela população do Município de São Paulo como 

meio complementar de prevenção ao Coronavírus. 
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Decreto nº 59.358, de 15/04/20 DOM de 16/04/20 p. 1 — n° 72 — Cria Grupo Executivo 

Intersecretarial com o objetivo de planejar, propor, acompanhar e articular as ações relativas aos 

procedimentos preparatórios e de realização das inumações decorrentes de óbitos pela Covid-19. 

 

Decreto nº 59.359, de 15/04/20 DOM de 16/04/20 p. 1 — n° 72 — Estabelece a obrigação 

dos hospitais localizados no Município de São Paulo de prestar informações diárias necessárias à 

adoção de medidas para enfrentamento da pandemia do Covid-19. 

 

Decreto nº 59.360, de 15/04/20 DOM de 16/04/20 p. 1 — n° 72 — Recomenda o uso de 

máscaras de proteção facial pela população do Município de São Paulo como meio complementar 

de prevenção ao Coronavírus. 

 

Resolução, de 15/04/2020 DOE 16/04/2020 - Homologando, com fundamento no § 1º do 

artigo 9º, da Lei 10.403, de 06-07-1971, a Indicação abaixo: INDICAÇÃO CEE193/2020 - Covid-

19 - Normas para as escolas de Educação Infantil do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo 

devido ao surto global da Covid-19. 

 

Lei nº 17.338, de 14/04/20 DOM de 15/04/20 p. 1, - n° 71 — Insere o art. 8º-A à Lei nº 

13.548, de 01/04/2003, que institui o Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São 

Paulo, para prever a transferência de valores para a Conta Única do Tesouro Municipal, a serem 

preferencialmente utilizados em ações vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde e à Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social no enfrentamento ao Coronavírus no Município 

de São Paulo. 

 

Decreto nº 59.348, de 14/04/20 DOM de 15/04/20 p. 1, - n° 71 — Prorroga os períodos 

de suspensão de prazos previstos no inciso VII do artigo 12 e no artigo 20, ambos do Decreto nº 

59.283, de 16 de março de 2020, que declarou situação de emergência no Município de São Paulo 

e definiu outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus. 

 

Decreto nº 59.349, de 14/04/20 DOM de 15/04/20 p. 1, - n° 71 — Recomenda horário de 

funcionamento das atividades industriais, comerciais e de serviços durante o estado de calamidade 

pública para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus. 

 

Portaria SMS nº 182, de 2020 DOM de 15/04/20 p. 25, - n° 71 — Altera a Portaria 154/2020-

SMS-GAB, que determinou a suspensão parcial e temporária das consultas, exames, 

procedimentos e cirurgias de rotina, a partir de 23 de março de 2020, nos Ambulatórios 

Hospitalares e na Rede de Atenção Básica, para dar outras providências. 

 

Portaria SMS nº 173, de 2020 DOM de 14/04/20 p. 14, - n° 70 — Republicação — Institui 

Mesa Técnica para discussão e acompanhamento da evolução da epidemia do COVID-19, visando 

o amplo debate com os conselhos, sindicatos e órgãos de classes. 

 

Resolução SEDUC nº 42, de 09/04/2020 DOE 09/04/2020 - Altera dispositivo da Resolução 

Seduc 28, de 19-03-2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e à 

transmissão do Covid-19 (Novo Coronavírus) no âmbito da Secretaria da Educação, em 

complementação àquelas previstas no Decreto 64.864/2020. 
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Decreto nº 59.337, de 07/04/20 DOM de 08/04/20 p. 12, - n° 67 — Estabelece diretrizes 

para engajamento do Poder Público Municipal no movimento da sociedade civil de São Paulo 

denominado Cidade Solidária, instituído para prover ajuda humanitária às pessoas mais atingidas 

pela crise econômico-social causada pela pandemia do Coronavírus durante o estado de 

calamidade pública. 

 

Decreto nº 59.338, de 07/04/20 DOM de 08/04/20 p. 12, - n° 67 — Disciplina o cômputo 

de faltas e o pagamento de benefícios para os beneficiários do Programa Operação Trabalho, 

regulamentado pelo Decreto nº 44.484, de 10 de março de 2004, enquanto durar a situação de 

emergência e o estado de calamidade pública no Município de São Paulo para o enfrentamento da 

pandemia decorrente do Coronavírus. 

 

Portaria SMS nº 173, de 2020 DOM de 08/04/20 p. 25, - n° 67 — Institui Mesa Técnica para 

discussão e acompanhamento da evolução da epidemia do COVID-19, visando o amplo debate 

com os conselhos, sindicatos e órgãos de classes. 

 

Decreto nº 59.335, de 06/04/20 DOM de 07/04/20 p. 1, - n° 66 — Prorroga o prazo previsto 

no artigo 1º do Decreto nº 59.298, de 23 de março de 2020, que suspende o atendimento 

presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço. 

 

Resolução nº 41, de 07/04/20 DOM 09/04/20 - Altera a Resolução SE 31, de 23-03-2020, 

que regulamenta o pagamento do Auxílio de Avaliação Educacional (AAE) no âmbito da Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. 

 

Portaria COVISA nº 15, de 2020 DOM de 04/04/20 p. 16, - n° 65 — Resolve que todas 

as licenças de funcionamento sanitária vigentes, previstas na Portaria Municipal 2.215/2016 — 

SMS.G, que expirarem durante situação de emergência no Município de São Paulo, terão seus 

prazos de validade prorrogados pelo período de 90 (noventa) dias. 

 

Decreto nº 59.326, de 02/04/20 DOM de 03/04/20 p. 1, - n° 64 — Estabelece medidas para 

redução do impacto social e econômico decorrente das providências de restrição adotadas para o 

enfrentamento da pandemia ocasionada pelo Coronavírus. 

 

Portaria SMS nº 168, de 2020 DOM de 03/04/20 p. 15, - n° 64 — Resolve que durante o 

período decretado como situação de emergência em saúde pública e enquanto perdurarem as 

determinações da Portaria n.º 154/2020/SMS.G, serão garantidos para os prestadores 

relacionados. 

 

Resolução SE nº 35, de 31/03/2020 DOE 31/03/20 - Dispõe sobre a prorrogação da 

composição da Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres, em caráter excepcional, em 

razão das medidas adotadas para prevenção do contágio pelo Covid-19 (Novo Coronavírus). 

 

Decreto nº 59.321, de 01/04/20 DOM de 28/03/20 p. 1, - n° 60 — Regulamenta a Lei nº 

17.335, de 27/03/2020, que dispõe sobre a autorização de medidas excepcionais no âmbito dos 

contratos administrativos de prestação de serviços, finanças públicas e outras medidas em face 
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da situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes do Coronavírus, no âmbito 

do Município de São Paulo. 

 

Lei nº 17.335, de 27/03/20 DOM de 28/03/20 p. 1, - n° 60 — Dispõe sobre autorização de 

medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços, finanças 

públicas e outras medidas em face da situação de emergência e estado de calamidade pública 

decorrentes do Coronavírus, no âmbito do Município de São Paulo. 

 

Decreto nº 59.312, de 27/03/20 DOM de 28/03/20 p. 1, - n° 60 — Altera o Anexo Único do 

Decreto nº 59.298, de 23/03/2020. 

 

Decreto nº 59.313, de 27/03/20 DOM de 28/03/20 p. 1, - n° 60 — Oficializa a Câmara de 

Integração Institucional, que objetiva integrar os representantes dos Poderes Constituídos e 

Minimizar os impactos decorrentes da situação de emergência e do estado de calamidade pública 

resultantes da pandemia da Covid-19. 

 

Portaria SMS nº 152, de 2020 DOM de 28/03/20 p. 21 — n° 60 — Dispõe sobre a aplicação 

de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o 

incremento dos Tetos de Média e Alta complexidade – Teto MAC e PAB. 

 

Decreto nº 59.298, de 23/03/20 DOM de 26/03/20 p. 1, - n° 58 — Suspende o atendimento 

presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. 

 

Portaria nº 158, de 2020 DOM de 26/03/20 p. 15 — n° 58 — Institui Mesa Técnica para 

discussão e acompanhamento da evolução da epidemia do COVID-19, visando amplo debate 

com os conselhos, sindicatos e órgãos de classes. 

 

Portaria nº 157, de 2020 DOM de 25/03/20 p. 24 — n° 57 — Em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus, determina as medidas relacionadas. 

 

Decreto nº 59.298, de 23/03/20 DOM de 24/03/20 p. 1, - n° 56 — Suspende o atendimento 

presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. 

 

Resolução SE nº 31, de 23/03/20 DOE 23/03/20 - Regulamenta o pagamento do Auxílio de 

Avaliação Educacional - AAE no âmbito da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

 

Decreto nº 59.292, de 20/03/20 DOM de 21/03/20 p. 1, - n° 55 — Acrescenta parágrafo 

único ao artigo 20 do Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, que declarou situação de 

emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia 

decorrente do Coronavírus. 

 

Portaria SMS nº 154, de 2020 DOM de 21/03/20 p. 23, - n° 55 — Determina a suspensão 

parcial e temporária de consultas, exames, procedimentos e cirurgias de rotina, a partir de 23 de 

março de 2020, nos Ambulatórios Hospitalares e na Rede de Atenção Básica. 
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels57/M_PT-SMS-157_2020.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels56/M_DC-59298_230320.pdf
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20SE-31,%20DE%2023-3-2020.HTM?Time=09/06/2020%2002:10:42
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels55/M_DC-59292_200320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels55/M_PT-SMS-154_2020.pdf
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Portaria SMS nº 157, de 2020 DOM de 21/03/20 p. 23, - n° 55 — Institui Mesa Técnica para 

discussão e acompanhamento da evolução da epidemia do COVID-19, visando amplo debate com 

os conselhos, sindicatos e órgãos de classes. 

 

Decreto nº 59.290, de 19/03/20 DOM de 20/03/20 p. 1, - n° 54 — Determina o fechamento 

dos parques municipais, sob a gestão da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, bem 

como do Parque das Bicicletas e do Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador — 

CERET. 

 

Decreto nº 59.283, de 16/03/20 DOM de 20/03/20 p. 1, - n° 54 — Republicação — Declara 

situação de emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento 

da pandemia decorrente do Coronavírus. 

 

Decreto nº 59.285, de 18/03/20 DOM de 19/03/20 p. 3, - n° 53 — Suspende o atendimento 

presencial ao público em estabelecimentos comerciais e o funcionamento de casas noturnas e 

outras voltados à realização de festas eventos ou recepções. 

 

Decreto nº 59.283, de 16/03/20 DOM de 19/03/20 p. 4, - n° 53 — Declara situação de 

emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia 

decorrente do Coronavírus. 

 

Decreto nº 59.281, de 13/03/20 DOM de 19/03/20 p. 5, - n° 53 — Retificação — 

Regulamenta a Lei nº 17.255, de 26/12/2019, que institui o Programa de Incentivo à 

Manutenção do Emprego — PIME no Município de São Paulo, estabelecendo os procedimentos 

necessários à sua fiel execução. 

 

Portaria SMS nº 148, de 20 DOM de 19/03/20 p. 33, - n° 53 — O disposto no inciso III, itens 

“a”, “b” e “c” não se aplica aos servidores lotados e, em exercício, nas unidades que prestam 

serviços assistenciais, serviços de urgência/emergência, serviços de vigilância e serviços 

administrativos da Secretaria Municipal da Saúde, da Administração Direta e Autarquias a elas 

vinculadas. 

 

Resolução SE nº 27, de 18/03/20 DOE 18/03/20 - Dispõe sobre a suspensão dos contratos 

e dos convênios de prestação de serviços, e dá providências correlatas. 

 

Resolução SE nº 26, de 18-3-20 DOE 18/03/20 - Altera dispositivos da Resolução SE 25, de 

17-03- 2020, que dispõe sobre a jornada laboral mediante teletrabalho, em regulamentação ao 

Decreto 64.864, de 16-03-2020. 

 

Portaria CC nº 2, de 17/03/20 DOM de 18/03/20 p. 1, - n° 53 — Autoriza as Unidades de 

Assistência Direta ao Secretário da Casa Civil A Adotar o Regime de Teletrabalho, nos termos do 

Artigo 7º do Decreto Nº 59.283, de 16/03/2020, enquanto durar o período de emergência no 

Município de São Paulo, para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus. 

 

Resolução SE nº 25, 17/03/20 DOE 17/03/20 - Dispõe sobre a jornada laboral mediante 

teletrabalho, em regulamentação ao Decreto 64.864, de 16-5-2020. 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/M_DC-59290_190320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels54/M_DC-59283-REP_160320.pdf
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels53/M_DC-59283_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels53/M_DC-59281-RET_130320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels53/M_PT-SMS-148_2020.pdf
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/27_20.HTM?Time=09/06/2020%2002:08:13
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/26_20.HTM?Time=09/06/2020%2002:06:05
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels52/M_PT-CC-2_170320.pdf
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/25_20.HTM?Time=09/06/2020%2002:03:05
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Decreto nº 59.283, de 16/03/20 DOM de 17/03/20 p. 1, - n° 51 — Declara situação de 

emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia 

decorrente do Coronavírus. 

 

Portaria SG nº 23, de 2020 DOM de 17/03/20 p. 3, - n° 51 — Dispõe sobre providências 

transitórias no âmbito da Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor – COGESS, objetivando 

a prevenção ou mitigação dos riscos de infecção pelo Coronavírus. 

 

Lei nº 17.318, de 13/03/20 DOM de 14/03/20 p. 1 — n° 50 — Dispõe sobre as equipes das 

unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do município de São Paulo. 

 

Decreto nº 59.281, de 13/03/20 DOM de 14/03/20 p. 1, - n° 50 — 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 SE nº 24, de 12/03/20 DOE de 13/03/20 - Institui, no âmbito da Secretaria da 

Educação, a Comissão Avaliadora do Programa Nossa Escola. 

 

Portaria SMS nº 88, de 2020 DOM de 06/03/20 p. 21 — n° 44 — Atribui funções aos 

profissionais de enfermagem para a abordagem sindrômica das infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs) e para as Profilaxias Pré e Pós—Exposição (PrEP e PEP, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/M_DC-59283_160320.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels51/M_PT-SG-23_2020.pdf
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ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2020/iels.mar.20/Iels44/M_PT-SMS-88_2020.pdf
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Legislação Municipal de Diadema/SP 
 

Lei nº 3975, de 20/05/20 – Dispondo sobre a alteração de dispositivo de Lei Municipal nº 280, 

de março de 1967, que estabeleceu Feriados Municipais, e antecipa o feriado de 09 de julho 

condicionada à aprovação de Lei Estadual que estabelece medidas emergenciais de combate ao 

novo Coronavírus – COVID-19, no Estado de São Paulo. 

 

Decreto nº 7734, de 11/05/20 – Dispondo sobre alteração do Decreto Municipal nº 7.733, de 

08 de maio de 2020, e dá outras providências. 

 

Decreto nº 7733, de 08/05/20 – Dispondo sobre a nova consolidação das regras de isolamento 

e distanciamento social, no Município de Diadema, a fim de concentrar as regras para melhor 

compreensão e eficácia das medidas de voltadas à redução de contágios em face do agravamento 

da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. 

 

Decreto nº 7732, de 08/05/20 – Dispondo sobre extensão das medidas e prazos definidos nos 

Decretos Municipais nº 7.705, de 16 de março de 2020, e nº 7.708, de 18 de março de 2020, 

bem como no Decreto Municipal nº 7.726, de 22 de abril de 2020, e dá outras providências, para 

a continuidade do enfrentamento da emergência e calamidade públicas decorrentes da pandemia 

provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Decreto nº 7727, de 22/04/20 – Dispondo sobre a consolidação e alteração das regras de 

isolamento e distanciamento social, a fim de concentração das regras para facilitar a consulta, 

bem como dar maior objetividade e clareza na aplicação das normas, para melhor 

compreensão e eficácia das medidas de voltadas à redução de contágios em face do agravamento 

da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. 

 

Decreto nº 7726, 22/04/20 – Dispondo sobre extensão das medidas e prazos definidos nos 

Decretos Municipais nº 7.705, de 16 de março de 2020, e nº 7.708, de 18 de março de 2020, 

bem como no Decreto Municipal nº 7.718, de 06 de abril de 2020, e dá outras providências, para 

a continuidade do enfrentamento da emergência e calamidade públicas decorrentes da pandemia 

provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Decreto nº 7723, de 08/04/20 – Dispondo sobre alteração do Decreto Municipal nº 7719, de 

06 de abril de 2020, em face da superveniência da Resolução Plenária nº 02, de 07 de abril de 

2020, do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. 

 

Decreto nº 7719, de 06/04/20 – Dispondo sobre a aplicação, no Município de Diadema, das 

disposições do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, no sentido da necessária 

diminuição da dinâmica social para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo Coronavírus 

(CODIV-19). 

 

Decreto nº 7718, de 06/04/20 – Dispondo sobre extensão das medidas e prazos definidos no 

Decreto Municipal nº 7.705, de 16 de março de 2020, bem como no Decreto Municipal nº 7.708, 

de 18 de março de 2020, para a continuidade do enfrentamento da emergência e calamidade 

públicas decorrentes da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

mailto:contato@inacioepereira.com.br
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Circular GAB SE nº 026/2020 – Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização 

Mundial de Saúde – OMS classificou como pandemia a disseminação do Coronavírus (COVID-19), 

e outras considerações. 

 

Portaria S.S. nº 02, de 26/03/20 – Dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus para funcionários públicos lotados 

na Secretaria Municipal de Saúde de Diadema/SP. 

 

Decreto nº 7715, de 24/03/20 – Declarando estado de calamidade pública, para 

enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

pandemia do novo Coronavírus, e dá outras providências. 

 

Decreto nº 7714, de 23/03/20 – Dispondo sobre alteração do Decreto Municipal nº 7712, de 

23 de março de 2020, em face da superveniência da Resolução nº 812, de 23 de março de 2020, 

expedida pela Agência Nacional de Petróleo, que disciplina o regime de horário dos postos de 

combustíveis. 

 

Decreto nº 7712, de 23/03/20 – Dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. 

 

Decreto nº 7709, de 18/03/20 – Declara situação de emergência no Município de Diadema 

e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus. 

 

Decreto nº 7708, de 18/03/20 – Dispondo sobre a alteração do Decreto Municipal nº 7705, 

de 16 de março de 2020, que trata das medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus. 

 

Decreto nº 7705, de 16/03/20 – Dispondo sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, e dá 

outras providências. 
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Considerações Finais 

No início deste ano, o mundo foi abalado com a decretação pela OMS – Organização Mundial da 

Saúde da crise da pandemia, em face do COVID19, um vírus avassalador por ser altamente 

contagioso. 

Estima-se que os casos não notificados superam e muito os oficiais1, com mais de 600 mil casos 

da doença, com número de óbitos atingindo quase 36 mil. Só no Estado de São Paulo são, 

aproximadamente, 124 mil casos confirmados com falecimentos em torno de 8 mil.2  

Esses dados demonstram a assustadora e descontrolada disseminação do vírus, pois em apenas 

um mês o número de casos e óbitos mais que triplicou (no início de maio, os números oficiais de 

casos no país estavam em 115 mil e os óbitos em 8 mil)3. 

Esse fato motivou a elaboração de milhares de normas técnicas e legais, como acabamos de ver 

neste material ricamente elaborado pela minha equipe. 

Embora nossa advocacia esteja voltada em grande parte para os trabalhadores do ramo da 

saúde pública – que estão na linha de frente do combate à doença, apontamos neste estudo 

um sem número de normas legais destinadas a outros setores envolvidos. 

Espera-se que este material acima aglutinado contribua para a ampliação do entendimento do 

que é e como trabalhar juridicamente esta pandemia. 

A finalização deste estudo e as reflexões realizadas durante o processo levaram a ponderar que a 

situação é extremamente grave e demanda muita atenção, pois irá alterar sobremaneira a relação 

das pessoas na sociedade, repercutindo não apenas em sua vida social, mas também em sua 

relação jurídica com o Estado e os governantes. 

Este trabalho é fruto da vivência e do comprometimento destes profissionais de minha equipe 

com a ética e com a responsabilidade, não apenas como indivíduos, cidadãos comuns, mas como 

operadores do direito que interpretam as leis e as normas, visando o bem comum de todos. 

                                                                 
1 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/06/numeros-oficiais-de-vitimas-da-covid-sao-a-ponta-de-

um-iceberg-diz-medico.htm  
2 https://covid.saude.gov.br/ 
3 https://covid.saude.gov.br/ 
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Me emociono ao escrever estas considerações finais, quando relembro nossa trajetória nestes 

últimos quase 30 anos como advogados quase que exclusivos de trabalhadores em geral, mas 

especialmente de importantes setores do funcionalismo público estadual: saúde e a educação, e 

de milhares de servidores públicos municipais. 

São eles que mantem acesa e operante a zelosa máquina pública, diariamente aviltada e 

achincalhada por gestores déspotas e políticos comprometidos apenas com si e com os interesses 

de seus grupos. 

A cada dia mais surgem “gestores” que embaixo do fantasioso discurso da eficiência e da 

modernidade abocanham importantes parcelas destes setores e os entregam a financistas do setor 

privado, sacrificando a luta e o ideal de milhares de abnegados servidores. 

Estudar o direito, interpretar as leis, analisar milhares de projetos de leis e de portarias, impugnar 

decretos mal feitos, dirigidos e mal-intencionados, e propor milhares de ações judiciais, faz parte 

de nosso ideário jurídico. 

Por isso, esperamos que este material fartamente enriquecido com todas as normas legais 

produzidas em face do COVID-19 se reproduza de mão em mão, como arma de defesa social. 

 

Dr. Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros 
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