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PORTARIA Nº 3.011, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

Qualifica 1 (uma) Unidade de Suporte Básico, destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) do Município de Sumé (PB), pertencente à Central de Regulação Médica
das Urgências de Monteiro (PB), e autoriza a transferência de custeio ao Município.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, o uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 2.083/GM/MS, de 17 de setembro de 2012, que qualifica o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), Central de Regulação Médica das Urgências de Monteiro (PB);

e
Considerando a Portaria nº 2.641/GM/MS, de 4 de novembro de 2011, que habilita 1 USB no Município de Sumé (PB), e
Considerando a Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, que aprova as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação Médica

das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências, resolve:
Art. 1º Fica qualificada 1 (uma) Unidade de Suporte Básico, destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) do Municípios de Sumé (PB) pertencente à Central Regional de Monteiro

(PB), conforme detalhado a seguir:

Município para repasse USB Valor mensal pago atualmente referente à Habilitação Novo valor mensal do repasse com Qualificação Valor Anual de Qualificação
Sumé - PB 1 R$ 12.500,00 R$ 20.875,00 R$ 250.500,00

Art. 2º Fica autorizada a transferência de custeio mensal ao Município, conforme detalhado no art. 1º desta Portaria.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos, para o Fundo Municipal de Saúde

de Sumé (PB).
Art. 4º Os recursos orçamentários objeto desta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8761 - Serviço de Atendimento Móvel

de Urgência (SAMU 192).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência dezembro de 2012.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

PORTARIA Nº 3.008, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

Estabelece recurso a ser incorporado ao Limite Financeiro de Média e Alta
Complexidade do Estado de Goiás e ao Município de Goiânia.

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 o Ofício SCATS/SES nº 712, de 6 de dezembro de 2010, da Secretaria de Estado
da Saúde de Goiás;

Considerando a Deliberação CIB nº 266, de 2 de dezembro de 2010 - Comissão Inte rg e s t o r e s
Bipartite do Estado de Goiás - CIB/GO; e

Considerando a Portaria nº 1.418/SAS/MS de 18 de dezembro de 2012, que habilita o Hospital
Santa Genoveva - CNES 2338106, no Município de Goiânia, como Unidade de Assistência de Alta
Complexidade em Terapia Nutricional Enteral Parenteral, resolve:

Art. 1º Fica estabelecido recurso financeiro anual no montante de R$ 74.950,92 (setenta e
quatro mil novecentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), a ser incorporado ao Limite
Financeiro da Média e Alta Complexidade do Estado de Goiás e do Município de Goiânia.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular
e automática, ao Fundo Municipal de Saúde de Goiânia, do valor correspondente a 1/12 (um doze avos)
do montante estabelecido no art. 1º desta Portaria.

Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do
Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585-0052 - Atenção à Saúde
da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade do Estado de Goiás.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir
da competência dezembro de 2012.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

PORTARIA Nº 3.009, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

Estabelece recurso a ser incorporado ao Limite Financeiro de Média e Alta
Complexidade do Estado de Minas Gerais e ao Município de Juiz de Fora.

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 GM/MS nº 1.702, de 17
de agosto de 2004, que cria o Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS, resolve:

Art. 1º Fica estabelecido recurso no montante de R$ 816.753,13 (oitocentos e dezesseis mil,
setecentos e cinquenta e três reais e treze centavos), a ser incorporado ao Limite Financeiro de Média e
Alta Complexidade do Estado de Minas Gerais e ao Município de Juiz de Fora (MG).

Parágrafo único. Os recursos serão destinados ao custeio e manutenção do Hospital e Ma-
ternidade Therezinha de Jesus- CNES 2153084.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular
e automática, ao Fundo Municipal de Saúde Juiz de Fora, dos valores correspondentes a 1/12 (um doze
avos) do montante estabelecido no art. 1º desta Portaria.

Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do
Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585-0031 - Atenção à Saúde
da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade do Estado de Minas Gerais.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir
da competência dezembro de 2012.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

PORTARIA N° 3.010, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

Estabelece recursos a serem incorporados ao Teto Financeiro Anual de Média
e Alta Complexidade do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de
Janeiro (RJ).

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 1.172/GM/MS, de 5 de junho de 2012, que dispõe sobre o incentivo
financeiro de custeio para o Componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de
serviços de urgências 24h da Rede de Atenção às Urgências, em conformidade com a Política Nacional
de Atenção às Urgências;

Considerando que foram apresentados pelo Gestor/Proponente os documentos exigidos pelos
arts. 16, e seus incisos, e 23 da Portaria nº 1.172/GM/MS, de 5 de junho de 2012, para a obtenção de
recursos de custeio para estabelecimentos de Saúde edificados com recursos próprios do Gestor; e

Considerando a visita técnica realizada pela Secretaria de Atenção à Saúde - Departamento de
Atenção Especializada/Coordenação-Geral de Urgência e Emergência no Estado do Rio de Janeiro (RJ),
no dia 10 de outubro de 2012, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidos recursos no montante de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil
reais), a serem incorporados ao Teto Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade do Estado do Rio
de Janeiro e Município do Rio de Janeiro (RJ), na forma do Anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. Os recursos serão destinados ao custeio e à manutenção da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) Porte II no Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro (RJ).

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular
e automática, do valor mensal para o Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Art. 3º Os recursos financeiros, 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 (RAU - UPA).

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir
da competência outubro de 2012.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Município UPA II Valor Anual CNES
Rio de Janeiro - UPA 24h Sepetiba 1 2.100.000,00 6926177

TO TA L 2.100.000,00

PORTARIA Nº 3.012, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

Redefine a composição das Equipes de
Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Fa-
mília constante na Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atri-
buições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art.
87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008,
que regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde
Bucal (TSB) e de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB);

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro
de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, es-
tabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da
Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Pro-
grama de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); e

Considerando a consolidação da Estratégia Saúde da Família
como forma prioritária para reorganização da atenção básica no Brasil
e que a experiência acumulada em todos os entes federados de-
monstra a necessidade de adequação de suas normas, resolve:

Art. 1º O Anexo I da Portaria nº 2.488/GM/MS, de 2011,
publicada no Diário Oficial da União nº 204, de 24 de outubro de
2011, Seção 1, página 51, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Especificidades dos profissionais de Saúde Bucal das Equi-
pes de Saúde da Família

Os profissionais de saúde bucal que compõem as Equipes
Saúde da Família podem se organizar nas seguintes modalidades:

I - Cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da
família e auxiliar em saúde bucal (ASB) ou técnico em saúde bucal
(TSB); e

II - Cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da
família, técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal
(ASB) ou outro técnico em saúde bucal (TSB).

Os profissionais das modalidades I ou II podem desenvolver
parte de suas atividades em Unidade Odontológica Móvel (UOM)."
(NR)

Art. 2º Caberá à Secretaria de Atenção à Saúde, por meio da
Coordenação-Geral de Sistemas de Informação (CGSI/DRAC/SAS), a
adoção das providências necessárias junto ao Departamento de In-
formática do Sistema Único de Saúde, da Secretaria de Gestão Es-
tratégica e Participativa (DATASUS/SGEP), no sentido de adequar o
Sistema de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) im-
plantando as alterações definidas por esta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos operacionais a partir da competência fevereiro
de 2013.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
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