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PORTARIA N o- 116, DE 22 DE JANEIRO DE 2014

Considerando as Portarias nº 599/GM/MS e a Portaria nº 600/GM/MS, ambas de 23 de março
de 2006, que estabelecem critérios de credenciamento/habilitação dos serviços especializados Centros de
Especialidades Odontológicas - CEO Tipo 1, CEO Tipo 2 e CEO Tipo 3;
Considerando a Portaria nº 283/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2005, que estabelece os critérios
de antecipação do incentivo financeiro para CEO em fase de implantação;
Considerando a Portaria nº 2.373/GM/MS, de 7 outubro de 2009, que altera o art. 4º da Portaria
nº 599/GM/MS, de 23 de março de 2006;
Considerando a Portaria nº 1.464/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que altera o Anexo da
Portaria nº 600/GM/MS, de 23 de março de 2006;
Considerando a Portaria nº 1.341/GM/MS, de 13 de junho de 2012, que define os valores dos
incentivos de implantação e de custeio mensal dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO e dá
outras providências; e
Considerando a Portaria nº 1.439/SAS/MS, de 24 de dezembro de 2013, que habilita o Centro
de Especialidades Odontológicas (CEO) a receber os incentivos financeiros destinados ao custeio mensal
do serviço especializado de saúde bucal, resolve:
Art. 1º Fica definido, na forma do anexo a esta Portaria, os recursos financeiros destinados ao
custeio mensal do serviço especializado de saúde bucal, Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO).
Parágrafo único. O não atendimento às condições e características definidas nas Portarias nº
599/2006, nº 600/2006 e nº 1.464/2011, pelo Município pleiteante, implica, a qualquer tempo, no
descredenciamento da Unidade de Saúde.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular
e automática, dos valores mensais para o Fundo Municipal de Saúde, correspondente.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.8730 - Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada (PO 0002).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir
da competência outubro de 2013.

Restabelece a transferência de recursos financeiros do Componente de Vigilância em Saúde do Bloco de Vigilância em Saúde dos Municípios que
regularizaram a alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
Considerando a Portaria nº 201/SVS/MS, de 3 de novembro de 2010, que define os parâmetros
para monitoramento da regularidade na alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM); e
Considerando a Portaria nº 1.890/GM/MS, de 30 de agosto de 2013, que suspende a transferência de recursos financeiros do Componente de Vigilância em Saúde do Bloco de Vigilância em
Saúde dos Municípios irregulares na alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) e Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), resolve:
Art. 1º Fica restabelecida a transferência dos recursos financeiros do Componente de Vigilância
em Saúde do Bloco de Vigilância em Saúde, da competência financeira 3º quadrimestre de 2013, dos
Municípios que regularizaram a alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) e Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) de acordo com monitoramento realizado no
mês de dezembro de 2013, relacionados no anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
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PORTARIA N o- 117, DE 22 DE JANEIRO DE 2014
ANEXO
Define os recursos financeiros destinados ao custeio mensal do serviço especializado de saúde bucal, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).
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O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
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CUSTEIO MENSAL
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PORTARIA N o- 118, DE 22 DE JANEIRO DE 2014
Estabelece recursos a serem disponibilizados aos Municípios com Serviço de Atenção Domiciliar implantados.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica,
para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
Considerando a Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde
(SUS);
Considerando a Portaria nº 963/GM/MS, de 27 de maio de 2011, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 1.505/GM/MS, de 24 de julho de 2013, que fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação dos Serviços de Atenção Domiciliar;
Considerando a Portaria nº 761/SAS/MS, de 8 de julho de 2013, que estabelece normas para o cadastramento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
Considerando a Portaria nº 741/SAS/MS, de 3 de julho de 2013, que habilita estabelecimentos de saúde contemplados com Serviço de Atenção Domiciliar (SAD);
Considerando a Portaria nº 814/SAS/MS, de 19 de julho de 2013, que habilita estabelecimentos de saúde contemplados com Serviço de Atenção Domiciliar (SAD);
Considerando a Portaria nº 826/SAS/MS, de 23 de julho de 2013, que habilita estabelecimentos de saúde contemplados com Serviço de Atenção Domiciliar (SAD);
Considerando a Portaria nº 963/SAS/MS, de 28 de agosto de 2013, que habilita estabelecimentos de saúde contemplados com Serviço de Atenção Domiciliar (SAD); e
Considerando a Portaria nº 1.122/SAS/MS, de 8 de outubro de 2013, que habilita estabelecimentos de saúde contemplados com Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), resolve:
Art. 1º Ficam estabelecidos recursos financeiros destinados a manutenção das Equipes de Atenção Domiciliar (eAD) cadastradas no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), de
acordo com o anexo a esta Portaria.
Art. 2º A efetivação da transferência mensal de recursos financeiros tem por base o número de eAD registrados no SCNES no mês anterior ao da respectiva competência financeira, cuja responsabilidade de
manutenção e atualização é dos gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.2015.20AD.0003 - Piso de Atenção Básica
Variável - Atenção Domiciliar, para implantação de novas equipes constantes no anexo a esta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência novembro de 2013.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
ANEXO
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210060
330045
430510
270630
627080
330600

Amarante do Maranhão
Belford Roxo
Caxias do Sul
Palmeira dos Índios
São João do Paraíso
Três Rios

CSUB Adelson Ribeiro de Carvalho Cupuaçu Piqui
Policlínica de Atenção Integral a Saúde do Idoso
SAD Caxias do Sul
Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira dos Índios
Centro de Saúde Municipal
UPA 24 HS

2310597
6170218
7285655
2010542
2204606
6426174
Total

PORTARIA N o- 119, DE 22 DE JANEIRO DE 2014
Altera e acresce dispositivos à Portaria nº
2.944/GM/MS, de 4 de dezembro de 2013,
que autoriza o repasse de recursos, em parcela única, para Estados e Municípios, referentes aos novos exames do Componente
Pré-Natal e Teste Rápido de Gravidez da
Rede Cegonha.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art.
87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de
2006, que define o processo da Programação Pactuada e Integrada da
Assistência em Saúde seja um processo instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 1.580/GM/MS, de 19 de julho de
2012, que afasta a exigência de adesão ao Pacto pela Saúde ou
assinatura do Termo de Compromisso de Gestão, de que trata a
Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, para fins de
repasse de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde a Estados,
Distrito Federal e Municípios, resolve:

Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 2.944/GM/MS, de 4 de
dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º................................................................................
§ 1º Os recursos de que trata este Artigo referem-se ao
custeio dos novos exames de pré-natal para Estados e Municípios que
já completaram um ano de repasse autorizado pela Portaria nº
1.918/GM/MS, de 5 de setembro de 2011.
§ 2º Estes recursos representam o referente a 50% do número
de gestantes por Município, de acordo com a estimativa constante
Portaria nº 1.918/GM/MS, de 2011.
§ 3º A relação de Municípios contemplados com os recursos
previstos no "caput" deste artigo encontra- se no anexo I a esta
Portaria." (NR)
Art. 2º Fica determinado que 6 (seis) meses após a realização
do repasse definido no § 1º do art. 1º, os repasses subsequentes serão
calculados de acordo com as gestantes cadastradas no sistema SISPRENATAL WEB.
§ 1º Para o cálculo serão consideradas as gestantes inscritas
no SISPRENATAL WEB a partir de 1º de setembro de 2013.
§ 2º Os repasses definidos no "caput" do art. 2º desta Portaria serão realizados trimestralmente de acordo com o número de
gestantes inscritas no SISPRENATAL WEB.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012014012300030

Nº de Equipes Principais
existentes (EMAD Tipo 1)
0
2
1
1
0
1
5

Nº de Equipes Principais Nº de Equipes de Apoio
existentes (EMAD Tipo 2)
existentes (EMAP)
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
2
5

Art. 3º O art. 3º da Portaria nº 2.944/GM/MS, de 2013, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º Fica autorizado o repasse de recursos, no valor de
750.760,64 (setecentos e cinquenta mil setecentos e sessenta reais e
sessenta e quatro centavos), em parcela única, aos tetos financeiros
dos Estados e Municípios, referentes ao Teste Rápido de Gravidez,
conforme previsto no Anexo II da Portaria nº 1.459/GM/MS, de 2011,
correspondente ao período de 1º de agosto de 2013 a 31 de julho de
2014.
§ 1º .....................................................................................
§ 2º .....................................................................................
§ 3º O parâmetro utilizado para estimar a quantidade de
Testes Rápidos de Gravidez a serem financiados pelo Ministério da
Saúde foi o número de nascidos-vivos obtido no Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC), por Município, acrescido de
20%." (NR)
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
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