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pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em
Saúde (CEBAS) da ora recorrente, por não ter atendido aos requisitos constantes da Lei
n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações
pertinentes.
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de
publicação desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas contribuições,
devidamente
fundamentadas,
por
meio
do
endereço
eletrônico
www.saude.gov.br/cebas-saude.
O Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência
Social em Saúde, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, deste Ministério
(DCEBAS/SAES/MS), avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
CONSULTA PÚBLICA Nº 110, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE torna pública, nos termos do artigo 26
da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, do artigo 14, § 4º, do Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014, e do artigo 203 da Portaria de Consolidação nº
1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, consulta para manifestação da sociedade civil
a respeito do recurso administrativo, em trâmite nos autos do Processo nº
25000.209756/2019-61, interposto pelo CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DA AMESC, CNPJ nº 01.356.308/0001-37, contra a decisão de indeferimento do
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PORTARIA Nº 357/GM/MS, DE 12 DE MARÇO DE 2020
(Publicada no DOU de 13-3-2020)
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PORTARIA

CNES

PORTARIA Nº 1.601/GM/MS DE
30/09/2015

VALOR ANUAL VALOR MENSAL
R$
R$
5408989
939.600,00
78.300,00
5408989

453.600,00
1.393.200,00

37.800,00
116.100,00

(*) Republicado por ter saído no Diário Oficial da União nº 50, de 13 de março de 2020, Seção 1, página 59, com incorreções no original.
PORTARIA Nº 3.001, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2020

PORTARIA Nº 2999, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o repasse dos recursos do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica no âmbito da Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional para o exercício de 2020.

Suspende a transferência de incentivos financeiros
referentes à Estratégia Saúde da Família, no
Município de Campestre do Maranhão, em virtude
de irregularidades/impropriedades detectadas pela
Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão,
especialmente no que tange à inconsistências no
CNES e ao descumprimento de carga horária por
parte dos profissionais das Equipes de Saúde da
Família e de Saúde Bucal, conforme preconiza a
Política Nacional de Atenção Básica.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 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 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 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, e dá outras
providências;
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 nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, nº 8.142, de 28 de dezembro de
1990, nº 10.880, de 9 de junho de 2004, nº 11.494, de 20 de junho de 2007, nº 11.692, de 10
de junho de 2008, e nº 11.947, de 16 de junho de 2009;
Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei
nº 8.080, de 19 de setembro 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 Lei Complementar nº 141, 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 Portaria Interministerial nº 1/MS/GM/MJ, de 2 de janeiro de 2014,
que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade
no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de
2017, que dispõe sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações
e os serviços de saúde; e
Considerando o Capítulo VI do Título V da Portaria de Consolidação nº 6/2020, que
dispõe sobre as normas para financiamento e execução do Componente Básico da Assistência
Farmacêutica no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas
de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), resolve:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre o repasse de recursos do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica (CBAF) no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) para o exercício de 2020.
Art. 2º Os recursos de que trata o art. 1º correspondem a R$ 17,73 (dezessete reais
e setenta e três centavos) por pessoa privada de liberdade no Sistema Prisional e serão
repassados na modalidade fundo a fundo da seguinte forma:
I - para o Distrito Federal e os estados, constantes do anexo I; e
II - para os municípios, constantes do anexo II.
Parágrafo único. Os municípios constantes do anexo II aderiram à PNAISP e
pactuaram com os respectivos estados, em Comissão Intergestores Bipartite (CIB), a
descentralização dos recursos do CBAF, no âmbito da PNAISP, para os municípios.
Art. 3° O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a
transferência dos recursos aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os
processos de pagamento instruídos.
Art. 4º Os recursos financeiros de que trata esta Portaria correrão por conta do
orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática
10.303.5017.20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção
Básica em Saúde.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos
repasses de recursos para a Atenção Primária;
Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica, instituída
pela Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017;
Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo
monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Primária transferidos aos
municípios e Distrito Federal; e
Considerando a existência de irregularidades na gestão das ações financiadas
por meio do Incentivo Financeiro de Custeio da Atenção Primária à Saúde para a
Estratégia Saúde da Família, resolve:
Art. 1º Suspender a transferência do incentivo financeiro referente a 5
(cinco) equipes de Saúde da Família e 1 (uma) equipe de Saúde Bucal, a partir da
competência financeira outubro de 2020, do município Campestre do Maranhão no
Estado do Maranhão.
Art. 2º Em conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica, a
suspensão ora formalizada dar-se-á em 5 (cinco) equipes de Saúde da Família e 1
(uma) equipe de Saúde Bucal do município Campestre do Maranhão/MA e perdurará
até a adequação das irregularidades por parte do município, devidamente comprovadas
por meio de supervisão técnica por parte da Secretaria de Estado da Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO PAZUELLO
PORTARIA Nº 3.000, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2020
Suspende a transferência de incentivos financeiros
referentes à Estratégia Saúde da Família, no
Município de Paço do Lumiar, em virtude de
irregularidades/impropriedades detectadas pela
Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão,
especialmente no que tange a carga horária por
parte dos profissionais das Equipes de Saúde da
Família e Saúde Bucal, conforme preconiza a
Política Nacional de Atenção Básica.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos
repasses de recursos para a Atenção Primária;
Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica, instituída
pela Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017;
Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo
monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Primária transferidos aos
Municípios e Distrito Federal; e
Considerando a existência de irregularidades na gestão das ações financiadas
por meio do Incentivo Financeiro de Custeio da Atenção Primária à Saúde para a
Estratégia Saúde da Família, resolve:
Art. 1º Suspender a transferência do incentivo financeiro referente a 12
(doze) Equipes de Saúde da Família e 3 (três) Equipe de Saúde Bucal, a partir da
competência financeira outubro/2020, do Município Paço do Lumiar no Estado do
Maranhão.
Art. 2º Em conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica, a
suspensão ora formalizada dar-se-á em 12 (doze) Equipes de Saúde da Família e 3
(três) Equipe de Saúde Bucal do Município de Paço do Lumiar/MA e perdurará até a
adequação das irregularidades por parte do Município, devidamente comprovadas por
meio de supervisão técnica por parte da Secretaria de Estado da Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO PAZUELLO
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