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Legislação Federal  
 
Lei nº 14.415, de 18/07/22 DOU de 19/07/22 p.1 – seção 1 – nº 135 – Institui o Dia Nacional do Laringectomizado, a ser 
celebrado, anualmente, no dia 11 de agosto.  
 
Portaria MS-GM nº 3.001, de 15/07/22 DOU de 19/07/22 p.94 – seção 1 – nº 135 – Define e homologa os códigos 
referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE e ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES 
das equipes e serviços da 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-GM nº 3.008, de 18/07/22 DOU de 19/07/22 p.94 – seção 1 – nº 135 – Define e homologa os códigos 
referentes às Identificações Nacionais de Equipe (INE) e ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde (APS), credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES na competência janeiro de 2022, para fins da transferência dos 
incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação.  
 
 
Legislação Estadual 
 
Resolução SS nº 55, de 25/05/22 DOE de 19/07/22 p.22 – seção 1 - nº 143 – Retificação - Dispõe sobre a 
iniciativa/estratégia de ampliação da oferta de procedimentos cirúrgicos eletivos de média e de alta complexidade nos 
estabelecimentos de saúde e dá providências correlatas.  
 
Resolução SS nº 69, de 07/06/22 DOE de 19/07/22 p.22 – seção 1 - nº 143 – Retificação - Dispõe sobre a 
iniciativa/estratégia de ampliação da oferta de procedimentos cirúrgicos eletivos de média e de alta complexidade nos 
estabelecimentos de saúde e dá providências correlatas.  
 
Portaria CRH nº 18, de 18/07/22 DOE de 19/07/22 p.23 – seção 1 - nº 143 – Designa membro, para exercer a função de 
Administrador Local, do DRS VIII - Franca, da Coordenadoria de Regiões de Saúde, pertencentes à Secretaria de 
Estado da Saúde.  
 
Portaria HIDV nº 8, de 18/07/22 DOE de 19/07/22 p.24 – seção 1 - nº 143 – Altera a Comissão de Revisão de 
Prontuários, instituída através da Portaria DTDS n.º 011 de 22.04.2019, passando a compor com os profissionais 
relacionados.  
 
 
 
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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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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