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.

. Coordenação-Geral de Gestão 1 Coordenador-Geral FCPE 101.4

. 1 Coordenador DAS 101.3

.

. Coordenação-Geral de Relações Interinstitucionais 1 Coordenador-Geral DAS 101.4

. 1 Coordenador DAS 101.3

.

. Coordenação-Geral do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência

1 Coordenador-Geral DAS 101.4

.

. Coordenação-Geral da Comissão Interministerial de Avaliação 1 Coordenador-Geral DAS 101.4

.

. Coordenação-Geral das Pessoas com Doenças Raras 1 Coordenador-Geral DAS 101.4

. ......................................................

SITUAÇÃO NOVA DO QUADRO DE CARGOS E FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO DE
GESTÃO E RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS DA SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

. .................................................

. DEPARTAMENTO DE GESTÃO E RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS 1 Diretor DAS 101.5

. Coordenação 1 Coordenador DAS 101.3

.

. Coordenação-Geral de Gestão (NR) 1 Coordenador-Geral DAS 101.4

. 1 Coordenador DAS 101.3

.

. Coordenação-Geral de Relações Interinstitucionais (NR) 1 Coordenador-Geral FCPE 101.4

. 1 Coordenador DAS 101.3

.

. Coordenação-Geral do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência

1 Coordenador-Geral DAS 101.4

.

. Coordenação-Geral da Comissão Interministerial de Avaliação Coordenador-Geral DAS 101.4

.

. Coordenação-Geral das Pessoas com Doenças Raras
1

Coordenador-Geral DAS 101.4

. .............................................

Ministério da Saúde

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 1.710, DE 8 DE JULHO DE 2019

Altera a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de
setembro de 2017, para instituir o fluxo de
credenciamento desburocratizado para serviços e
equipes de saúde no âmbito da Secretaria de
Atenção Primária à Saúde.

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 anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de
setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB),
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da Atenção Básica;
e

Considerando a necessidade de instituir fluxo de credenciamento
desburocratizado para serviços e equipes de saúde vinculados à Secretaria de Atenção
Primária à Saúde, resolve:

Art. 1º O anexo 1 do anexo XXII à Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de
setembro de 2017, que trata da "Política Nacional de Atenção Básica -
Operacionalização", passa a vigorar com as seguintes alterações:

"6- DO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
...................................................................................................
III - Do credenciamento
Deve estar previsto no Plano Municipal ou Distrital de Saúde ou

Programação Anual de Saúde, devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de
Saúde Municipal ou Conselho de Saúde do Distrito Federal, diretriz, meta, objetivo ou
ação relacionada à qualificação e/ou aumento de cobertura de serviços de saúde
vinculados à Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (SAPS/MS)
no município ou Distrito Federal. A escolha do serviço de saúde de acordo com as
tipologias regimentadas pela SAPS, assim como sua forma de contratação é de decisão
do gestor municipal ou distrital.

O gestor municipal ou distrital deverá encaminhar ao Ministério da
Saúde:

1. Solicitação de credenciamento de serviços e equipes, conforme modelo a
ser disponibilizado pelo Ministério da Saúde, via ofício ou por meio de sistema de
informação específico;

2. Cópia do ofício enviado ao Conselho Municipal de Saúde ou Conselho
Distrital de Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde e Comissão Intergestores Bipartite
para conhecimento da solicitação de credenciamento.

Aplicam-se integralmente as disposições acima a todas as estratégias do
Departamento de Saúde da Família e Secretaria de Atenção Primária à Saúde, com
exceção das equipes de saúde da família ribeirinhas e unidade de saúde fluvial ou
outras que exijam análise técnica específica.

O Ministério da Saúde realizará análise do pleito de acordo com critérios
técnicos e disponibilidade orçamentária.

Após a publicação de Portaria de credenciamento das novas equipes no
Diário Oficial da União, a gestão municipal e distrital deverá cadastrar a(s) equipe(s) no
Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), num prazo máximo
de 4 (quatro) competências, a contar da data de publicação da referida Portaria, sob
pena de descredenciamento da(s) equipe(s) caso esse prazo não seja cumprido. Os
municípios que necessitarem de mais tempo para o cadastro das novas equipes e
serviços no CNES deverão enviar ofício ao Ministério da Saúde solicitando prorrogação
de prazo, de até 2 (duas) competências, devendo esta solicitação chegar dentro do
período dos 4 (quatro) competências após a publicação da Portaria de
credenciamento.

Para recebimento dos incentivos correspondentes às equipes que atuam na
Atenção Primária à Saúde, isto é, todos os serviços vinculados à Secretaria de Atenção
Primária à Saúde, efetivamente credenciadas em portaria e cadastradas no Sistema de
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, os Municípios e Distrito Federal,
deverão alimentar os dados no sistema de informação da Atenção Primária à Saúde
vigente, comprovando, obrigatoriamente, o início e execução das atividades.

1. Suspensão do repasse de recursos do Bloco da Atenção Básica
............................................................................................................ (NR)"
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

PORTARIA Nº 1.719, DE 8 DE JULHO DE 2019

Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).

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 Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos

a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de
transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de
19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

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 a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional

de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios,

em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da 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;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único

de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de

2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto
de 2018, e dá outras providências, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando

o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional

de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em

até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo

beneficiado.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

ANEXO

Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)

. UF MUNICÍPIO E N T I DA D E Nº DA PROPOSTA CÓ D.
E M E N DA

VALOR POR
PARLAMENTAR (R$)

VALOR TOTAL DA
PROPOSTA (R$)

FUNCIONAL
P R O G R A M ÁT I C A

. TO ABREULANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
ABREULANDIA - TOCANTINS

36000257989201900 36950008 250.000,00 250.000,00 1030120152E890410

. TO AG U I A R N O P O L I S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000250342201900 30680001 200.000,00 200.000,00 1030120152E890017

. TO ALIANCA DO TOCANTINS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000250703201900 30680001 200.000,00 200.000,00 1030120152E890017

. TO ALMAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
ALMAS

36000259701201900 26900012 200.000,00 200.000,00 1030120152E890413

. TO ALMAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
ALMAS

36000259702201900 15920012 300.000,00 300.000,00 1030120152E890413
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