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Nº 36, quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014
2. Esta comunicação, via Internet, também dá cumprimento ao disposto no art. 68 da Lei n.
8.212, de 24 de julho de 1991, e os Serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais, já cadastrados e
participantes do Projeto Piloto/SISOBINET, nos termos do Oficio Circular MPAS/SE/Ass. n. 17/2000,
ficam desobrigados de encaminhar a relação de óbitos por mídia, desde que mantenham o procedimento
de transmissão de dados de óbitos via internet.
3. A comunicação do óbito via internet poderá ser feita diariamente ou ao final de determinado
período (semanal ou mensal). A transmissão é direta para o Banco de Dados do SISOBI/MPS e com a
instalação do aplicativo SEO-CARTÓRIO (CD-ROM do SISOBI) no respectivo equipamento de informática do Serviço de Registro Civil, é possível a transmissão, em um único acesso à INTERNET, de
arquivo contendo os óbitos de todo o período.
4. Todos os Serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais que já solicitaram e obtiveram o
respectivo cadastramento, para participação no Projeto Piloto do SISOBINET, não precisam solicitar
novo cadastramento.
De acordo com o art. 3º desta Portaria, todos os Serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais
que optarem por esta alternativa de envio dos dados de óbitos deverão iniciar os procedimentos a partir
da competência maio de 2001.
Como informar o óbito pela Internet.
O Serviço de Registro Civil previamente cadastrado deve acessar a página do MPS na Internet
no seguinte endereço eletrônico: www.previdenciasocial.gov.br e no menu, clicar o botão serviços, que
fica à esquerda, na tela. Uma vez aberta a tela serviços, procurar a palavra SISOBINET, clicar nela para
entrar no sistema.
Será aberto um formulário para digitação de Usuário e Senha. No campo Usuário informar
sempre o CPF previamente fornecido à coordenação do sistema via e-mail. No campo Senha, no
primeiro acesso, digitar 12345678. Após a troca de senha - obrigatória após o acesso inicial - digitar
sempre a senha escolhida. Em caso de esquecimento da mesma, enviar e-mail à coordenação do sistema
solicitando a reinicialização da senha.
O SISOBINET mostrará tela de apresentação com orientações sobre as opções disponíveis.
Após leitura da apresentação, clicar em SISOBINET para chegar à tela de menu, que tem as opções
abaixo :
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Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 256, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014
Altera e acrescenta dispositivos à Portaria
nº 1.412/GM/MS, de 10 de julho de 2013,
em relação ao Programa Mais Médicos e ao
PROVAB.

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 Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011,
que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras
providências;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de
2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos
federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de
financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 2.048/GM/MS, de 3 de setembro
de 2009, que aprova o regulamento do SUS;
Considerando a Portaria nº 3.462/GM/MS, de 11 de novembro de 2010, que estabelece os critérios para alimentação dos
Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção
à Saúde;
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Cadastrar óbitos. Mostra na tela o formulário para cadastramento de óbito, que deverá ser
preenchido pelo Cartório e transmitido para a Previdência Social após clicar-se em incluir. Em caso de
dúvida quanto ao preenchimento, consultar a ajuda, localizada na tela de apresentação. Deve ser
preenchido um formulário para cada óbito e transmitido. Caso já esteja instalado no microcomputador do
usuário o CD-ROM com aplicativo SEO-CARTÓRIO, os formulários devidamente preenchidos poderão
ser arquivados e remetidos, todos juntos, em um único acesso à INTERNET.
Atualizar óbitos. Este comando possibilita fazer correções de informações enviadas erradamente
ou incompletas. Deve-se localizar a certidão de óbito a atualizar fornecendo sua identificação na primeira
tela, ou, deixando-a em branco, localizar na lista de todas as certidões que já foram enviadas (segunda
tela).
Consultar óbitos. Este comando permite consultar óbitos já informados. Informe os critérios
desejados para a seleção dos óbitos a consultar, ou deixe a primeira tela em branco para consultar todos
eles.
Informa inexistência de óbitos. Este comando permite informar a inexistência de óbitos, se no
período (mês) não houve qualquer registro de óbito feito pelo Cartório.
Emitir recibo. Este comando gera e permite que se imprima um recibo/comprovante da entrega
dos formulários de óbitos transmitidos por meio da internet para a Previdência Social. Para a impressão,
usar a opção Arquivo no menu do browser, opção Imprimir.
Consulta movimentos de cada mês. Este comando informa os movimentos de cada mês feitos
pelo Cartório.
Atualiza dados cadastrais dos cartórios. Este comando abre tela para atualização de dados do
cartório.
Atualiza senha de acesso. Este comando permite atualizar a senha da pessoa cadastrada pelo
Cartório junto à coordenação do sistema para acessar e transmitir os dados de óbitos à Previdência Social
via Internet.
Ajuda. Este comando abre tela de ajuda com esclarecimentos para o correto preenchimento do
formulário para cadastramento de óbito e transmissão dos dados para a Previdência Social, via Internet.
O recibo deve ser emitido apenas ao final de cada mês. Nele constará o total de óbitos que
tenham a data de lavratura do óbito iguais ao do mês informado após clicar no botão novo recibo. Não
é um recibo com os óbitos um a um, apenas um sumário com os totais enviados. Caso o cartório queira
verificar um a um os óbitos enviados, basta clicar em consulta óbitos.

Considerando Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro
de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de
Atenção à Saúde no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria nº 940/GM/MS, de 28 de abril de
2011, que regulamenta o Sistema Cartão Nacional de Saúde (Sistema
Cartão);
Considerando a Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho de
2011, que institui, no âmbito do SUS, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o
Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente de
Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável);
Considerando a Portaria nº 2.073/GM/MS, de 31 de agosto
de 2011, que regulamenta o uso de padrões de interoperabilidade e
informação em saúde para sistemas de informação em saúde no âmbito do SUS, nos níveis Municipal, Distrital, Estadual e Federal, e
para os sistemas privados e do setor de saúde suplementar;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro
de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB),
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 2.554/GM/MS, de 28 de outubro
de 2011, que institui, no Programa de Requalificação de Unidades
Básicas de Saúde (UBS), o Componente de Informatização e Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica, integrado ao Programa
Nacional Telessaúde Brasil Redes;
Considerando a Portaria nº 1.834/GM/MS, de 27 de agosto
de 2013, que institui e redefine valores diferenciados de custeio às
Equipes de Saúde da Família que possuam profissionais médicos
integrantes de programas nacionais de provimento;
Considerando a necessidade de adotar medidas no campo da
saúde que objetivem a melhoria e a modernização do seu sistema de
gerenciamento de informações e a necessidade de reestruturar o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) para um sistema
unificado, integrando todos os sistemas de informação para a Atenção

Básica (AB) e garantindo o registro individualizado por meio do
Cartão Nacional de Saúde (CNS);
Considerando a ampliação da cultura do uso da informação e
a gestão do cuidado em saúde ofertado à população e a imperativa
necessidade de utilização de um sistema de informação em saúde que
contemple os dados das equipes da AB, incluindo as equipes dos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), Consultórios na Rua
(CnR), Programa Saúde na Escola (PSE) e Academias da Saúde, além
de outras modalidades de equipes e programas que porventura sejam
incluídos na AB; e
Considerando deliberação ocorrida na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), em 25 de abril de 2013, resolve:
Art. 1º Fica acrescentado o §4º ao art. 3º da Portaria nº
1.412/GM/MS, de 10 de julho de 2013, o qual passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 3º ........................................................................
§4º As Equipes de Atenção Básica que tenham recebido
profissionais médicos provenientes do Programa Mais Médicos para o
Brasil ou do Programa de Valorização do Profissional da Atenção
Básica (PROVAB) deverão registrar as informações e dados junto ao
Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) em
até 60 (sessenta) dias, a partir da apresentação do profissional no
Município." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ARTHUR CHIORO

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA
DECISÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014
A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso VI do artigo 10 da Lei nº 9.961, de 28 de
janeiro de 2000, vem por meio deste dar ciência às Operadoras relacionadas abaixo, da decisão proferida nos seguintes processos administrativos:
Processo ANS n.º
Nome da Operadora
Relator
33902.205441/2002-61 ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE DIPRO
SAÚDE LTDA

Tipo de Infração
Valor da Multa (R$)
Realização de operação financeira contrária à Lei (art. 9º, inciso I da RDC 94.105,68 (noventa e quatro
24/2000). Procedência parcial do AI 11087. - Art. 22 c/c art. 12 da lei 9656/98 mil, cento e cinco reais e
sessenta e oito centavos)

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição dos interessados na sede da ANS.
ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Diretor-Presidente

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
NÚCLEO EM SÃO PAULO
DECISÃO DE 23 DE JANEIRO DE 2014
O(A) Especialista em Regulação - NUCLEO DA ANS SAO PAULO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº RN 331 pelo Diretor de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, e tendo em vista o disposto no inciso V do artigo II-A da RN 219/2010, e no parágrafo único do art. 22, no art.15, inc. V c/c art. 25, todos da RN nº 48, de 19/09/2003, alterada pela RN nº 155,
de 5/6/2007, vem por meio deste dar ciência às Operadoras, relacionadas no anexo, da decisão proferida em processos administrativos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012014022000076

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

