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Portaria de Consolidação MS-GM nº 1, de 28/09/17 DOU de 03/10/17 p.1 - seção 1 - Supl. n° 190 - 
Consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o 
funcionamento do Sistema Único de Saúde. 
 
Portaria de Consolidação MS-GM nº 2, de 28/09/17 DOU de 03/10/17 p.61 - seção 1 - Supl. n° 190 - 
Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. 
 
Portaria de Consolidação MS-GM nº 3, de 28/09/17 DOU de 03/10/17 p.192 - seção 1 - Supl. n° 190 - 
Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde. 
 
Portaria de Consolidação MS-GM nº 4, de 28/09/17 DOU de 03/10/17 p.288 - seção 1 - Supl. n° 190 - 
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde. 
 
Portaria de Consolidação MS-GM nº 5, de 28/09/17 DOU de 03/10/17 p.360 - seção 1 - Supl. n° 190 - 
Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. 
 
Portaria de Consolidação MS-GM nº 6, de 28/09/17 DOU de 03/10/17 p.569 - seção 1 - Supl. n° 190 - 
Consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e 
os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. 
 
Portaria MS-GM nº 2.501, de 28/09/17 DOU de 03/10/17 p.713 - seção 1 n° 190 - Revoga as Portarias 
relacionadas. 
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO: 
 
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 oficiais referentes aos Governos Federal, Estadual (São Paulo) e da capital 
paulista, com o objetivo de  divulgar e disseminar, diariamente, informações de legislação em saúde. 
 
Desta forma, o Centro de Documentação, responsável pela editoração e divulgação do IELS 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. 
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Outras Opções de Acesso à Legislação 
LEGSES-SP: http://tc-legis2.bvs.br 
 
Para acesso a outras fontes de informação em saúde, acesse a BVS Rede de Informação e Conhecimento 
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