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Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
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 nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
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 GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência
dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto
de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média
e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC),
observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 565, de 9 de março de 2018.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
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 estabelecidas 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.
GILBERTO OCCHI
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE - MAC
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Nº DA PROPOSTA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 36000217442201800
MACEIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 36000213244201800
IBIASSUCE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 36000213973201800
FMS
TOTAL
3 PROPOSTAS

RETIFICAÇÃO
No DESPACHO 194/GM/MS, de 7 de agosto de 2018,
publicado no Diário Oficial da União nº 158, de 16 de agosto de
2018, Seção 1, página 63, onde se lê: "Recurso Administrativo
interposto em face da decisão de indeferimento de Certificado de
Entidade Beneficente em Saúde (CEBAS)", leia-se: "Recurso
Administrativo interposto em face da decisão de indeferimento de
Adesão ao Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas
Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que atuam na área
da Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema
Único de Saúde (PROSUS)".

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 434,
DE 3 DE SETEMBRO DE 2018
Revoga a Resolução Normativa - RN nº 433,
de 27 de junho de 2018, que dispõe sobre os
mecanismos Financeiros de Regulação, como
fatores moderadores de utilização dos
serviços de assistência médica, hospitalar ou
odontológica no setor de saúde suplementar;
altera a RN nº 389, de 26 de novembro de
2015, que dispõe sobre a transparência das
informações no âmbito da saúde suplementar,
estabelece
a
obrigatoriedade
da
disponibilização do conteúdo mínimo
obrigatório de informações referentes aos
planos privados de saúde no Brasil e dá
outras providências; revoga o § 2º do art. 1º,
os incisos VII e VIII do art. 2º, o art. 3º, a
alínea "a" do inciso I e os incisos VI e VII do
art. 4º, todos da Resolução do Conselho de
saúde Suplementar - CONSU nº 8, de 3 de
novembro de 1998, que dispõe sobre
mecanismos de regulação nos Planos e
Seguros Privados de Assistência à Saúde; e
revoga o inciso II e respectivas alíneas do art.
22, da RN nº 428, de 7 de novembro de 2017,
que atualiza o Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde, que constitui a referência
básica para cobertura assistencial mínima nos
planos privados de assistência à saúde,
contratados a partir de 1º de janeiro de 1999,
fixa as diretrizes de atenção à saúde e dá
outras providências.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, em vista do que dispõem os incisos II, VII, XXVIII
e XXXII do art. 4º, e o inciso II do art. 10, todos da Lei nº 9.961, de 28 de
janeiro de 2000; o inciso VIII do art. 16 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998; e a alínea "a" do inciso II do art. 30 da Resolução Regimental - RR

VALOR
TOTAL CÓD.
DA
PROPOSTA EMENDA
(R$)
6.600.000,00 81785125

VALOR
POR FUNCIONAL
PARLAMENTAR
PROGRAMÁTICA
(R$)
6.600.000,00 10122201545250001
10122201545250001

3912108

40.000,00

300.000,00

81785125

300.000,00

10122201545250001

5086663

300.000,00

6.940.000,00

PORTARIA Nº 1.304, DE 22 DE AGOSTO DE 2018
Exclui e habilita leitos da Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), da
Santa Casa de Misericórdia de Itatiba,
município de Itatiba (SP).
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas
atribuições,
Considerando o Título IV - Das diretrizes e objetivos para a
organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave
ou potencialmente grave e os critérios de classificação e habilitação de
leitos de unidade neonatal no âmbito do SUS - da Portaria de
Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida
as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a avaliação técnica da Coordenação Geral de
Atenção Hospitalar, do Departamento de Atenção Hospitalar e de
Urgência - CGHOSP/DAHU/SAS/MS, resolve:
Art. 1º Fica excluído o número de leitos da Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), do hospital a seguir
relacionado:

Art. 2º Fica habilitado o número de leitos da Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), do hospital a seguir
relacionado:
.

.

CNES:
2023709
CÓD. 26.10

Hospital

Nº leitos

Santa Casa de Misericórdia de Itatiba Itatiba/SP

03

Art. 3º Fica determinada que a referida unidade poderá ser
submetida à avaliação, por técnicos da Secretaria de Atenção à
Saúde/MS, e, no caso de descumprimento dos requisitos estabelecidos
no Título IV da Portaria de Consolidação nº 03/GM/MS de 28 de
setembro de 2017, terão suspensos os efeitos de sua habilitação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO
PORTARIA Nº 1.320, DE 23 DE AGOSTO DE 2018
Redefine recurso do limite financeiro anual
do Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Públicos de Saúde da Atenção de Média e
Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar, do Componente Fundo de
Ações Estratégicas e Compensação-FAEC,
destinado ao custeio da Nefrologia no
Estado do Rio de Janeiro
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de
28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e
os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, na forma de blocos
de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 1.471/GM/MS, de 23 de maio de
2018, que estabelece recurso financeiro anual do Bloco de Atenção de
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do
Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC e
redefine os limites financeiros dos estados, Distrito Federal e
municípios, destinados ao custeio da Nefrologia, e
Considerando o Ofício nº 771, de 2 de agosto de 2018, da
Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, resolve:
Art. 1º Fica redefinido recurso do limite financeiro anual do
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção
de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, do
Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação- FAEC, do
Estado do Rio de Janeiro, destinado ao custeio da Nefrologia,
conforme discriminado no quadro a seguir:
.
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Santa Casa de Misericórdia de Itatiba Itatiba/SP
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6.600.000,00

40.000,00

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
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2009773

81785125

LEANDRO FONSECA DA SILVA
Diretor-Presidente
Substituto

CNES:
2023709
CÓD. 26.02

VALOR

40.000,00

nº 1, de 17 de março de 2017, em reunião realizada em 27 de agosto de
2018, adotou a seguinte Resolução Normativa - RN, e eu, Diretor
Presidente Substituto, determino a sua publicação.
Art. 1º Fica revogada, com efeitos retroativos a 30 de julho de
2018, a Resolução Normativa nº 433, de 27 de junho de 2018, que dispõe
sobre os mecanismos Financeiros de Regulação, como fatores
moderadores de utilização dos serviços de assistência médica, hospitalar
ou odontológica no setor de saúde suplementar; altera a RN nº 389, de 26
de novembro de 2015, que dispõe sobre a transparência das informações
no âmbito da saúde suplementar, estabelece a obrigatoriedade da
disponibilização do conteúdo mínimo obrigatório de informações
referentes aos planos privados de saúde no Brasil e dá outras
providências; revoga o § 2º do art. 1º, os incisos VII e VIII do art. 2º, o
art. 3º, a alínea "a" do inciso I e os incisos VI e VII do art. 4º, todos da
Resolução do Conselho de saúde Suplementar - CONSU nº 8, de 3 de
novembro de 1998, que dispõe sobre mecanismos de regulação nos
Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde; e revoga o inciso II e
respectivas alíneas do art. 22, da RN nº 428, de 7 de novembro de 2017,
que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a
referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados
de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, fixa
as diretrizes de atenção à saúde e dá outras providências.
Art. 2º Esta norma entra em vigor na data de sua publicação.
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Código IBGE
330010
330020
330030
330040
330045

Município
Angra dos Reis
Araruama
Barra do Piraí
Barra Mansa
Belford Roxo

Valor anual (R$)
4.757.803,68
5.764.634,40
6.400.525,92
2.002.598,64
14.120.853,84
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