
IELS nº 132 – 14/07/2022 
 
Legislação Federal  
 
Portaria MS-GM nº 2.905, de 13/07/22 DOU de 14/07/22 p.133 – seção 1 – nº 132 – Altera a Portaria de Consolidação 
GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre as diretrizes e os aspectos operacionais aplicáveis aos 
consórcios públicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  
 
Portaria MS-SCTIE nº 57, de 12/07/22 DOU de 14/07/22 p.135 – seção 1 – nº 132 – Decisão de ampliar o uso, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, da anfotericina B lipossomal para pessoas diagnosticadas com mucormicose 
na forma rino-órbito-cerebral.  
 
 
Legislação Estadual 
 
Portaria HEPP nº 4, de 12/07/22 DOE de 14/07/22 p.32 – seção 1 - nº 140 – Altera a Comissão de Revisão de 
Prontuários Médicos CRPM.  
 
Portaria HEPP nº 5, de 12/07/22 DOE de 14/07/22 p.32 – seção 1 - nº 140 – Altera a Comissão de Equipe de 
Dietoterapia Nutricional Multidisciplinar.  
 
Portaria DRS-XVI nº 8, de 12/07/22 DOE de 14/07/22 p.37 – seção 1 - nº 140 – Republicação - Designa Comissão 
Gestora de Contratos e/ou Convênios, para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos e/ou Convênios 
referenciados.  
 
Edital DRS-V nº 1, de 2022 DOE de 14/07/22 p.69 – seção 1 - nº 140 – Torna pública a realização de processo seletivo 
on-line.  
 
 
 
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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Outras Opções de Acesso à Legislação Base de Dados LEGSES-SP: http://tc-legis2.bvs.br (dados até 2017) 
Base de Dados LEGSES-SP: https://ses.sp.bvs.br/leisref (dados a partir de 2018) 
 
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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