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Nº 160, sexta-feira, 21 de agosto de 2015
PORTARIA N o- 1.243, DE 20 DE AGOSTO DE 2015
Define a forma de repasse dos recursos da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para o cumprimento do piso salarial profissional
nacional dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e do Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE, de que
tratam os art. 9º-C e 9º-D da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006.
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 11.350, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da
Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da
Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015, que regulamenta o disposto no § 1º
do art. 9º-C e no § 1º do art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para dispor sobre as
atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias;
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 os serviços de saúde, na forma de
blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
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; e
Considerando a Portaria nº 1.025/GM/MS, de 21 de julho de 2015, que define o quantitativo
máximo de Agentes de Combate às Endemias passível de contratação com o auxílio da assistência
financeira complementar da União, resolve:
Art. 1º Esta Portaria define a forma de repasse dos recursos da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para o cumprimento do piso salarial profissional nacional dos Agentes de
Combate às Endemias (ACE) e do Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação
dos ACE, de que tratam os art. 9º-C e 9º-D da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006.
Art. 2º A AFC de que trata o "caput" corresponde a 95% (noventa e cinco por cento) do piso
salarial nacional vigente do ACE de que trata o art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006.
§ 1º O repasse dos recursos financeiros será efetuado periodicamente em cada exercício, que
corresponderá a 12 (doze) parcelas mensais, incluindo-se mais 1 (uma) parcela adicional no último
trimestre de cada ano.
§ 2º Para fins do disposto no § 1º, a parcela adicional será calculada com base no número de
ACE registrados no SCNES no mês de novembro do ano vigente multiplicado pelo valor da AFC.
Art. 3º O repasse de recursos financeiros nos termos desta Portaria será efetuado pelo Ministério
da Saúde aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por meio de AFC, proporcionalmente ao
número de ACE cadastrados no SCNES que cumpram os requisitos da Lei nº 11.350, de 2006, até o
quantitativo máximo de ACE passível de contratação nos termos da Portaria nº 1.025/GM/MS, de 21 de
julho de 2015.
§ 1º O recurso financeiro a ser repassado na forma de AFC será deduzido do montante do Piso
Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) vigente para o respectivo ente federativo na data de publicação
desta Portaria, na medida em que os Estados, Distrito Federal e Municípios realizem o cadastro no
Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).
§ 2º Para fins do disposto no § 1º, o Ministério da Saúde deduzirá até o limite de 50%
(cinquenta por cento) dos recursos do PFVS do respectivo ente federativo.
§ 3º Caso o limite estabelecido no § 2º seja ultrapassado, o Ministério da Saúde complementará
os recursos financeiros na forma de AFC até o quantitativo máximo de ACE passível de contratação nos
termos da Portaria nº 1.025/GM/MS, de 21 de julho de 2015.
§ 4º Após o repasse de recursos financeiros na forma de AFC pelo Ministério da Saúde, o
descumprimento das exigências constantes nos § 1º do art. 2º e no art. 3º do Decreto nº 8.474, de 22 de
junho de 2015, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios não acarretará a recomposição dos mencionados valores no PFVS.
Art. 4º A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) monitorará mensalmente o cadastro dos
ACE realizado pelos Estados, Distrito Federal e Municípios no SCNES, visando à verificação do
atendimento dos requisitos contidos na Lei nº 11.350, de 2006, para repasse dos recursos financeiros na
forma de AFC.
Parágrafo único. Na hipótese de ACE com vínculo direto com o Estado para exercício de suas
funções no Município, o repasse do recurso financeiro na forma de AFC será efetuado diretamente ao
Estado pelo Ministério da Saúde e desde que atenda os critérios definidos nos termos do art. 6º da
Portaria nº 1.025/GM/MS, de 21 de julho de 2015.
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Art. 5º O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE,
instituído nos termos do art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 2006, será concedido aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios de acordo com o quantitativo máximo de ACE passível de contratação nos
termos da Portaria nº 1.025/GM/MS, de 21 de julho de 2015.
§ 1º O valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de
ACE de que trata o "caput" será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do piso salarial de que trata o
art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACE que esteja com seu vínculo regularmente formalizado
perante o respectivo ente federativo, observado o quantitativo máximo de ACE passível de contratação,
nos termos desta Portaria nº 1.025/GM/MS, de 21 de julho de 2015
§ 2º O repasse dos recursos financeiros de que trata o "caput" será efetuado periodicamente em
cada exercício, que corresponderá a 12 (doze) parcelas mensais.
Art. 6º Os recursos financeiros para o cumprimento do disposto nesta Portaria são oriundos do
orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.305.2015.20AL Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ARTHUR CHIORO
PORTARIA N o- 1.244, DE 20 DE AGOSTO DE 2015
Estabelece recursos do Bloco de Média e Alta Complexidade a ser incorporado ao Limite Financeiro anual de Média e Alta Complexidade do Estado
do Ceará e Município de Fortaleza.
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 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de
blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a ampliação da oferta de serviços à população usuária do SUS na rede hospitalar
própria do Estado do Ceará;
Considerando o Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos - PCEP, firmado entre o Estado
do Ceará e o Município de Fortaleza;
Considerando a Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará CIB/CE nº
68, de 30 de julho de 2015, que aprova a recomposição do limite financeiro de média e alta complexidade do Município de Fortaleza e do Estado do Ceará; e
Considerando o Ofício da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza nº 1.714, de 12 de agosto
de 2015, que autoriza a transferência do recurso ao Fundo Estadual de Saúde do Ceará em virtude do
PCEP, resolve:
Art. 1º Fica estabelecido recurso anual no montante de R$ 90.353.716,62 (noventa milhões,
trezentos e cinquenta e três mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), a ser
incorporado ao Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade do Município de Fortaleza e do Estado
do Ceará.
Parágrafo único: Os recursos serão destinados aos hospitais da rede hospitalar própria do Estado
do Ceará, conforme anexo a esta Portaria.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular
e automática, do montante estabelecido no art. 1º, em parcelas mensais, ao Fundo Estadual de Saúde do
Ceará.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do
Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da
População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0007.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
ARTHUR CHIORO
ANEXO
CNES
2479214
2497654
2499363
2561417
2563681
Total

Estabelecimentos de Saúde
Hospital de Messejana Dr Carlos Alberto Studart Gomes
Hospital Geral de Fortaleza
Hospital Geral Dr Cesar Cals
Hospital São Jose De Doenças Infecciosas
Hospital Infantil Albert Sabin

Valor Anual
30.203.045,14
38.721.274,19
6.633.767,37
2.836.237,75
11.959.392,17
90.353.716,62

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA
DECISÕES DE 20 DE AGOSTO DE 2015
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 em deliberação através da 425ª Reunião de Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 21 de julho de 2015, aprovou o voto relator nos seguintes processos administrativos:
Processo ANS n.º
33902.462701/2012-76

Nome da Operadora
Unimed Das Estâncias Paulistas Operadora De Planos De
Saúde - Sociedade Cooperativa

Relator
DIFIS

33902.798474/2011-33

Unimed Sete Lagoas Cooperativa Trabalho Médico

DIFIS

33902.797717/2011-16

Unimed Das Estâncias Paulistas Operadora De Planos De
Saúde - Sociedade Cooperativa

DIFIS

33902.070410/2014-17

Unimed Das Estâncias Paulistas Operadora De Planos De
Saúde - Sociedade Cooperativa

DIFIS

33902.466244/2012-99

Unimed Ituiutaba Cooperativa De Trabalho Médico Ltda

DIFIS

33902.217917/2008-01

Unimed Das Estâncias Paulistas Operadora De Planos De
Saúde - Sociedade Cooperativa

DIFIS

33902.798429/2011-89

Unimed Santos Dumont Cooperativa De Trabalho Médico

DIFIS

33902.071345/2014-47

Unimed Santos Dumont Cooperativa De Trabalho Médico

DIFIS

33902.463385/2012-50

Unimed Santos Dumont Cooperativa De Trabalho Médico

DIFIS

33902.798723/2011-91

Unimed Leopoldina Cooperativa De Trabalho Médico

DIFIS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015082100065

Tipo de Infração
Pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira instância da Diretoria de
Gestão que indeferiu a impugnação impetrada pela operadora contra a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito nos termos do artigo 20, I e § 2º da Lei 9961/2000 e artigo 5º da RN n.º 89/2005.
Pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira instância da Diretoria de Gestão
que indeferiu a impugnação impetrada pela operadora contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito nos
termos do artigo 20, I e § 2º da Lei 9961/2000 e artigo 5º da RN n.º 89/2005.
Pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira instância da Diretoria de Gestão
que indeferiu a impugnação impetrada pela operadora contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito nos
termos do artigo 20, I e § 2º da Lei 9961/2000 e artigo 5º da RN n.º 89/2005.
Pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira instância da Diretoria de Gestão
que indeferiu a impugnação impetrada pela operadora contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito nos
termos do artigo 20, I e § 2º da Lei 9961/2000 e artigo 5º da RN n.º 89/2005.
Pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira instância da Diretoria de Gestão
que indeferiu a impugnação impetrada pela operadora contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito nos
termos do artigo 20, I e § 2º da Lei 9961/2000 e artigo 5º da RN n.º 89/2005.
Pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira instância da Diretoria de Gestão
que indeferiu a impugnação impetrada pela operadora contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito nos
termos do artigo 20, I e § 2º da Lei 9961/2000 e artigo 5º da RN n.º 89/2005.
Pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira instância da Diretoria de Gestão
que indeferiu a impugnação impetrada pela operadora contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito nos
termos do artigo 20, I e § 2º da Lei 9961/2000 e artigo 5º da RN n.º 89/2005.
Pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira instância da Diretoria de Gestão
que indeferiu a impugnação impetrada pela operadora contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito nos
termos do artigo 20, I e § 2º da Lei 9961/2000 e artigo 5º da RN n.º 89/2005.
Pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira instância da Diretoria de Gestão
que indeferiu a impugnação impetrada pela operadora contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito nos
termos do artigo 20, I e § 2º da Lei 9961/2000 e artigo 5º da RN n.º 89/2005.
Pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira instância da Diretoria de Gestão
que indeferiu a impugnação impetrada pela operadora contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito nos
termos do artigo 20, I e § 2º da Lei 9961/2000 e artigo 5º da RN n.º 89/2005.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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