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Legislação Federal  
 
Lei nº 14.404, de 11/07/22 DOU de 12/07/22 p.1 – seção 1 – nº 130 – Institui o Dia Nacional de Conscientização sobre 
a Fissura Labiopalatina. 
 
Portaria MS-GM nº 2.915, de 11/07/22 DOU de 12/07/22 p.83 – seção 1 – nº 130 – Altera a Seção III do Capítulo IV da 
Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa para o 
Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (PROCIS). 
 
Consulta Pública MS-SCTIE nº 47, de 09/07/22 DOU de 12/07/22 p.84 – seção 1 – nº 130 – Fica estabelecido o prazo 
de 20 (vinte) dias, a contar do dia útil subsequente à data de publicação desta Consulta Pública, para que sejam 
apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas, relativa à proposta de ampliação de uso do medicamento 
tocilizumabe para o tratamento de pacientes adultos com Covid-19 hospitalizados.  
 
 
Legislação Estadual 
 
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão CGCSS nº 3, de 2022 DOE de 12/07/22 p.26 – seção 1 - nº 138 – 
Retificação - Tem por objeto Implementação de Serviço de Terapia Oncológica no Ambulatório Médico de 
Especialidade de Taubaté – AME de Taubaté em parceria com o Hospital Regional Vale do Paraíba a partir de junho 
do presente exercício.  
 
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão CGCSS nº 3, de 2022 DOE de 12/07/22 p.26 – seção 1 - nº 138 – 
Repasse de recurso de Investimento, para o Ambulatório Médico de Especialidades “Maria Cristina Cury” - AME 
Interlagos, no exercício de 2022.  
 
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão CGCSS nº 5, de 2022 DOE de 12/07/22 p.26 – seção 1 - nº 138 – 
Repasse de recurso de Investimento, para o Ambulatório Médico de Especialidades de Caraguatatuba – AME 
Caraguatatuba, no exercício de 2022.  
 
Edital HRFV, de 2022 DOE de 12/07/22 p.26 – seção 1 - nº 138 – Convida os colaboradores do Hospital Regional “Dr 
Osiris Florindo Coelho” a inscrever-se como candidato à eleição da 6ª Comissão de Saúde dos Trabalhadores – 
COMSAT, biênio 2022-2024. 
 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
O Informe Eletrônico de Legislação em Saúde (IELS) é um serviço de disseminação seletiva de informação de 

legislação em saúde e áreas afins, elaborado a partir da publicação de atos normativos oficiais referentes aos 
Governos Federal, Estadual (São Paulo) e município de São Paulo, com o objetivo de  divulgar diariamente esse 
conteúdo. 
 
O Centro de Documentação da SES/SP é responsável apenas pela elaboração e divulgação do IELS e não tem 
nenhuma responsabilidade sobre os conteúdos aqui divulgados, assim como não possui quaisquer informações 
adicionais às publicadas. 
 
Dúvidas ou questionamentos, devem ser direcionados diretamente aos órgãos responsáveis pela emissão dos 
atos normativos. 
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Para outras informações de legislação em saúde, acesse https://ses.sp.bvs.br/vhl/legislacao-em-saude/ 
 
Para acesso a outras fontes de informação em saúde, acesse a BVS Rede de Informação e Conhecimento 
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