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PORTARIA Nº 341, DE 4 DE MARÇO DE 2013

Redefine o Componente Reforma do Pro-
grama de Requalificação de Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS).

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 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;

Considerando a Portaria nº 2.206/GM/MS, de 14 de setem-
bro de 2011, que institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção
Básica, o Programa de Requalificação de UBS e o respectivo Com-
ponente Reforma;

Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, de-
finida por meio da Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de
2011, que regulamenta o desenvolvimento das ações de atenção bá-
sica à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a responsabilidade conjunta da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios pelo financiamento do
SUS;

Considerando a necessidade de aperfeiçoar a estrutura física
das UBS para o melhor desempenho das ações das Equipes de Aten-
ção Básica; e

Considerando o resultado de pesquisa realizada através do
cadastramento realizado pelos Municípios no site do www.qualifi-
caubs.saude.gov.br sobre as condições atuais das Unidades Básicas de
Saúde, resolve:

Art. 1º Esta Portaria redefine o Componente Reforma do
Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Art. 2º O Programa de Requalificação de UBS tem como
objetivo prover infraestrutura adequada às Equipes de Atenção Básica
para desempenho de suas ações por meio do financiamento das UBS
implantadas em território nacional.

CAPÍTULO I
DAS REGRAS APLICÁVEIS AOS PROJETOS HABILI-

TADOS NO COMPONENTE REFORMA DO PROGRAMA DE RE-
QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE A PAR-
TIR DE 2013

Art. 3º O Componente Reforma do Programa de Requa-
lificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) é composto pelos
seguintes grupos de serviços:

I - Demolições e Retiradas;
II - Infraestrutura;
III - Estrutura;
IV - Alvenaria;
V - Cobertura;
VI - Esquadrias;
VII - Instalações Hidrossanitárias;
VIII - Instalações Elétricas;
IX - Rede Lógica;
X - Instalações Especiais;
XI - Pisos;
XII - Revestimentos;
XIII - Vidros;
XIV - Pinturas; e
XV - Limpeza da Obra.
Parágrafo único. Serão financiadas as reformas de Unidades

Básicas de Saúde implantadas em imóvel próprio do Município ou
Distrito Federal ou a ele cedido por outro ente federativo, que possua
documentação regular e cuja metragem seja superior a 153,24 m²
(cento e cinquenta e três metros quadrados e vinte e quatro cen-
tímetros quadrados).

Art. 4º O Ministério da Saúde publicará periodicamente ato
normativo específico para definição do total de recursos financeiros
destinados ao Componente Reforma a serem repassados por Estado
ou Distrito Federal.

Parágrafo único. Serão adotados como critérios de prioridade
para definição do montante de recursos de que trata o "caput" o
percentual de população em situação de extrema pobreza, o Produto
Interno Bruto (PIB) "per capita" da respectiva Unidade da Federação
e a necessidade de intervenções com base nos diagnósticos de in-
fraestrutura disponíveis no Ministério da Saúde.

Art. 5º Para pleitear a habilitação no Componente Reforma,
inicialmente o ente federativo deverá cadastrar sua proposta perante o
Ministério da Saúde, por meio do sítio eletrônico http://www.fns.sau-
de.gov.br, para fins de cálculo do valor do montante de recursos
financeiros correspondentes à reforma da(s) respectivas Unidade(s)
Básica(s) de Saúde e obtenção do formato da pré-proposta, a qual
após a finalização será encaminhada pelo ente federativo interessado
à respectiva Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para validação.

§ 1º Na pré-proposta de que trata o "caput", a ser enviada
pelos Estados e Municípios à CIB, deverá ser incluído o Plano de
Reforma de Unidades Básicas de Saúde, composto pelas ações, metas
e responsabilidades de cada ente federativo.

§ 2º Para os fins do disposto no parágrafo anterior, ao Dis-
trito Federal compete apresentar a pré-proposta ao Colegiado de Ges-
tão da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (CG-
SES/DF).

Art. 6º Após a validação de que trata o art. 5º, as CIB e o
CGSES/DF deverão enviar ao Ministério da Saúde, especificamente
ao Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS), a listagem das
propostas contempladas dos entes federados com os respectivos va-
lores pactuados.

Art. 7º Ao Ministério da Saúde compete aprovar, total ou
parcialmente, a listagem das propostas recebidas e seus respectivos
valores, utilizando-se em sua avaliação, para fins de autorização e
priorização, os mesmos critérios destacados no art. 4º, contudo re-
lativos apenas aos Municípios.

Parágrafo único. O Ministério da Saúde selecionará as pro-
postas recebidas levando em consideração os seguintes critérios:

I - entes federativos ou região dos Municípios com elevada
proporção de população em extrema pobreza; e

II - desempenho do ente federativo na execução das obras do
Programa de Requalificação de UBS.

Art. 8º Após análise e aprovação da lista de propostas de que
trata o art. 7º, o Ministério da Saúde publicará ato normativo es-
pecífico de habilitação do Município ou do Distrito Federal para o
recebimento do incentivo financeiro previsto no Componente Re-
forma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde
(UBS).

Art. 9º Os valores dos recursos financeiros a serem des-
tinados pelo Ministério da Saúde para o incentivo à reforma de cada
UBS respeitarão os seguintes parâmetros:

I - valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o valor
máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para UBS
com metragem de 153,24 m² (cento e cinquenta e três metros qua-
drados e vinte e quatro centímetros quadrados) até 293,28 m² (du-
zentos e noventa e três metros quadrados e vinte e oito centímetros
quadrados); e

II - valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o valor
máximo de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para UBS
com metragem superior a 293,28 m² (duzentos e noventa e três
metros quadrados e vinte e oito centímetros quadrados).

§ 1º Caso o custo final da reforma da UBS seja superior ao
incentivo financeiro repassado pelo Ministério da Saúde, a respectiva
diferença de valores deverá ser custeada por conta do próprio Mu-
nicípio ou Distrito Federal.

§ 2º Caso o custo final da reforma da UBS seja inferior ao
incentivo repassado pelo Ministério da Saúde, a respectiva diferença
no valor dos recursos poderá ser utilizada pelo Município ou Distrito
Federal para o acréscimo quantitativo de ações previstas em qualquer
dos grupos de que trata o art. 3º e dirigidas exclusivamente à mesma
UBS contemplada.

Art. 10. Uma vez publicado o ato normativo de habilitação
de que trata o art. 8º, o repasse dos recursos financeiros será realizado
pelo Fundo Nacional de Saúde ao respectivo Fundo Municipal de
Saúde ou ao Fundo de Saúde do Distrito Federal na forma abaixo
definida:

I - primeira parcela: equivalente a 20% (vinte por cento) do
valor total aprovado, a ser repassada após a publicação da Portaria
específica de habilitação; e

II - segunda parcela, equivalente a 80% (oitenta por cento)
do valor total aprovado, mediante a inserção no Sistema de Mo-
nitoramento de Obras do Ministério da Saúde (SISMOB):

a) da respectiva Ordem de Início de Serviço, assinada por
profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Ur-
banismo (CAU), devidamente ratificada pelo gestor local e enca-
minhada à CIB através de ofício;

b) das fotos correspondentes às etapas de execução da obra;
e

c) das demais informações requeridas pelo SISMOB.
§ 1º O repasse da segunda parcela de que trata o inciso II do

"caput" apenas ocorrerá após aprovação pelo Ministério da Saúde, por
meio do Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS), dos da-
dos inseridos no SISMOB pelo ente federativo beneficiário.

§ 2º O SISMOB encontra-se disponível para acesso por meio
do sítio eletrônico http://dab.saude.gov.br/sistemas/sismob/.

§ 3º As fotos a serem inseridas no SISMOB deverão estar
em conformidade com o "Manual de Orientações Básicas para Fo-
tografar as Obras de Reforma, Ampliação e Construção de UBS",
cujo acesso encontra-se disponível no sítio eletrônico http://dab.sau-
d e . g o v. b r / s i s t e m a s / s i s m o b / d o c u m e n t o s . p h p .

Art. 11. Os entes federativos que forem contemplados com
financiamento previsto nos termos desta Portaria a partir do ano de
2013 ficam sujeitos ao cumprimento dos seguintes prazos para exe-
cução e conclusão das obras:

I - 9 (nove) meses, a contar da data do pagamento da pri-
meira parcela do incentivo financeiro no respectivo fundo de saúde,
para a emissão da Ordem de Início de Serviço e sua inserção no
SISMOB, cujo acesso encontra-se disponível por meio do endereço
eletrônico http://dab.saude.gov.br/sistemas/sismob/; e

II - 18 (dezoito) meses, a contar da data do pagamento da
primeira parcela do incentivo financeiro no respectivo fundo de saú-
de, para conclusão da obra e devida informação no SISMOB.

Art. 12. O Distrito Federal e os Municípios são responsáveis
pela contínua atualização das informações no SISMOB no mínimo
uma vez a cada 60 (sessenta) dias, responsabilizando-se, ainda, pela
veracidade e qualidade dos dados fornecidos, quais sejam:

I - informações relativas ao estabelecimento, ao imóvel, ao
projeto e à contratação;

II - informações relativas à execução física da obra, in-
cluindo-se fotos; e

III - informações relativas à conclusão da obra, incluindo-se
fotos.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de modificação
das informações descritas neste artigo até 60 (sessenta) dias após a
última inserção de dados, o ente federativo ainda assim fica obrigado
a acessar o SISMOB para registro dessa atividade pelo próprio sis-
tema informatizado.

Art. 13. Caso o SISMOB não seja acessado e atualizado pelo
menos uma vez durante um período de 60 (sessenta) dias conse-
cutivos pelo ente federativo beneficiário, a Secretaria de Atenção à
Saúde (SAS/MS) providenciará a suspensão do repasse a ele de re-
cursos financeiros do Programa de Requalificação de UBS e de ou-
tros programas ou estratégias instituídos e financiados, por meio do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), pelo Ministério da
Saúde.

Parágrafo único. Regularizada a causa que ensejou a sus-
pensão do repasse de recursos financeiros de que trata o "caput", o
Fundo Nacional de Saúde providenciará a regularização das trans-
ferências dos recursos.

Art. 14. Na hipótese de descumprimento dos prazos de-
finidos no art. 11, o ente federativo beneficiário estará sujeito:

I - à devolução imediata dos recursos financeiros repassados,
acrescidos da correção monetária prevista em lei, mas apenas em
relação aos recursos que foram repassados pelo Fundo Nacional de
Saúde para o respectivo fundo de saúde e não executados no âmbito
do programa; e

II - ao regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de
3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de
2012, em relação aos recursos financeiros que foram repassados pelo
Fundo Nacional de Saúde para o respectivo fundo de saúde e exe-
cutados parcial ou totalmente em objeto diverso ao originalmente
pactuado.

Art. 15. O monitoramento de que trata esta Portaria não
dispensa o ente federativo beneficiário de comprovação da aplicação
dos recursos financeiros percebidos por meio do Relatório Anual de
Gestão (RAG).

Art. 16. Com o término da reforma da UBS, o Município ou
o Distrito Federal assumirá a manutenção preventiva do referido es-
tabelecimento de saúde pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos como
condição para continuar no Programa de Requalificação de UBS e,
depois desse prazo, para receber eventuais novos recursos finan-
ceiros.

Art. 17. Como condição para continuar apto ao financia-
mento e receber eventuais novos recursos financeiros, o ente fe-
derativo beneficiário deverá informar, no âmbito do Componente Re-
forma do Programa de Requalificação das UBS ou quaisquer outros
que forem instituídos dos quais esteja participando, o início, an-
damento, conclusão e posteriores manutenções preventivas da obra,
incluindo-se dados referentes ao projeto, contratação, localização geo-
gráfica, fotos anteriores ao inicio da obra, fotos correspondentes às
etapas de execução da obra e demais informações requeridas pelo
SISMOB.

Art. 18. O ente federativo que estiver em situação de ir-
regularidade nos termos dos arts. 13 e 14 poderá participar do pro-
cesso de seleção de novas propostas para obter financiamento de que
trata o Componente Reforma, porém para estar apto à habilitação
deverá estar com todas as obras em curso de reforma e ampliação de
UBS monitoradas e com informações atualizadas no SISMOB, in-
clusive com inserção da Ordem de Início de Serviço das propostas de
reforma e ampliação habilitadas no período de 2011 e 2012.

§ 1º Para fins do disposto no "caput", as obras em curso de
reforma de UBS são aquelas custeadas com incentivo financeiro pre-
visto nesta Portaria e na Portaria nº 2.206/GM/MS, de 14 de setembro
de 2011.

§ 2º Para fins do disposto no "caput", as obras em curso de
ampliação de UBS são aquelas custeadas com incentivo financeiro
previsto na Portaria nº 2.394/GM/MS, de 11 de outubro de 2011, e no
regramento vigente sobre a matéria.

CAPÍTULO II
DAS REGRAS APLICÁVEIS AOS PROJETOS HABILI-

TADOS NO COMPONENTE REFORMA DO PROGRAMA DE RE-
QUALIFICAÇÃO DE UBS ATÉ 2012

Art. 19. Os entes federativos que tiveram projetos habilitados
até o ano de 2012 no âmbito do Componente Reforma com fi-
nanciamento previsto nos termos da Portaria nº 2.206/GM/MS, de
2011, seguirão as regras previstas neste Capítulo.

Art. 20. Os recursos financeiros percebidos no âmbito do
Componente Reforma com financiamento previsto nos termos da Por-
taria nº 2.206/GM/MS, de 2011, serão aplicados nos seguintes 11
(onze) grupos de serviços:

I - Grupo de Serviço I: Demolições e Retiradas;
II - Grupo de Serviço II: Estrutura;
III - Grupo de Serviço III: Alvenaria;
IV - Grupo de Serviço IV: Pisos;
V - Grupo de Serviço V: Revestimento;
VI - Grupo de Serviço VI: Cobertura;
VII - Grupo de Serviço VII: Esquadrias;
VIII - Grupo de Serviço VIII: Instalações Hidrosanitárias;
IX - Grupo de Serviço IX: Instalações Elétricas;
X - Grupo de Serviço X: Pinturas; e
XI - Grupo de Serviço XI: Limpeza da Obra.
Parágrafo único. Os recursos financeiros devem ser aplicados

em UBS implantadas em imóvel próprio do Município ou Distrito
Federal ou a ele cedido por outro ente federativo, que possua do-
cumentação regular e cuja metragem seja superior a 153,24 m² (cento
e cinquenta e três metros quadrados e vinte e quatro centímetros
quadrados).

Art. 21. Os valores dos recursos financeiros destinados pelo
Ministério da Saúde para o incentivo à reforma de cada UBS res-
peitarão os seguintes parâmetros:

I - valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o valor
máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para UBS
com metragem de 153,24 m² (cento e cinquenta e três metros qua-
drados e vinte e quatro centímetros quadrados) até 293,28 m² (du-
zentos e noventa e três metros quadrados e vinte e oito centímetros
quadrados); e
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II - valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o valor
máximo de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para UBS
com metragem superior a 293,28 m² (duzentos e noventa e três
metros quadrados e vinte e oito centímetros quadrados).

§ 1º Caso o custo final da reforma da UBS seja superior ao
incentivo financeiro repassado pelo Ministério da Saúde, a respectiva
diferença de valores deverá ser custeada por conta do próprio Mu-
nicípio ou Distrito Federal.

§ 2º Caso o custo final da reforma da UBS seja inferior ao
incentivo repassado pelo Ministério da Saúde, a respectiva diferença
no valor dos recursos poderá ser utilizada pelo Município ou Distrito
Federal para o acréscimo quantitativo de ações previstas em qualquer
dos grupos de que trata o art. 20 e dirigidas exclusivamente à mesma
UBS contemplada.

Art. 22. O repasse dos recursos financeiros será realizado
pelo Fundo Nacional de Saúde ao respectivo Fundo Municipal de
Saúde ou ao Fundo de Saúde do Distrito Federal na forma abaixo
definida:

I - primeira parcela: equivalente a 20% (vinte por cento) do
valor total aprovado, a ser repassada após a publicação da Portaria
específica de habilitação; e

II - segunda parcela, equivalente a 80% (oitenta por cento)
do valor total aprovado, mediante a inserção da respectiva Ordem de
Início de Serviço no SISMOB, assinada por profissional habilitado
pelo CREA ou CAU, devidamente ratificada pelo gestor local e
encaminhada à CIB através de ofício e posterior aprovação pelo
Ministério da Saúde, por meio do DAB/SAS/MS.

§ 1º Para recebimento da segunda parcela de que trata o
inciso II do "caput", o ente federativo beneficiário também deverá
inserir as fotos correspondentes às etapas de execução e à conclusão
da obra no SISMOB, além de outras informações requeridas por meio
desse sistema.

§ 2º As fotos a serem inseridas no SISMOB de que trata o §
1º deverão estar em conformidade com o "Manual de Orientações
Básicas para Fotografar as Obras de Reforma, Ampliação e Cons-
trução de UBS", cujo acesso encontra-se disponível no sítio eletrônico
h t t p : / / d a b . s a u d e . g o v. b r / s i s t e m a s / s i s m o b / d o c u m e n t o s . p h p .

Art. 23. Os entes federativos que tiveram projetos habilitados
até o ano de 2012 com financiamento previsto nos termos da Portaria
nº 2.206/GM/MS, de 2011, ficam sujeitos ao cumprimento dos se-
guintes prazos para execução e conclusão das obras:

I - 6 (seis) meses, a contar da data de publicação desta
Portaria, para a emissão da Ordem de Início de Serviço e sua inserção
no SISMOB; e

II - 18 (dezoito) meses, a contar da data de publicação desta
Portaria, para conclusão da obra e devida informação no SISMOB.

Art. 24. O Distrito Federal e os Municípios são responsáveis
pela contínua atualização das informações no SISMOB no mínimo
uma vez a cada 60 (sessenta) dias, responsabilizando-se, ainda, pela
veracidade e qualidade dos dados fornecidos, quais sejam:

I - informações relativas ao estabelecimento, ao imóvel, ao
projeto e à contratação;

II - informações relativas à execução física da obra, in-
cluindo-se fotos; e

III - informações relativas à conclusão da obra, incluindo-se
fotos.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de modificação
das informações descritas neste artigo até 60 (sessenta) dias após a
última inserção de dados, o ente federativo ainda assim fica obrigado
a acessar o SISMOB para registro dessa atividade pelo próprio sis-
tema informatizado.

Art. 25. Caso o SISMOB não seja acessado e atualizado pelo
menos uma vez durante um período de 60 (sessenta) dias conse-
cutivos pelo ente federativo beneficiário, a SAS/MS providenciará a
suspensão do repasse a ele de recursos financeiros do Programa de
Requalificação de UBS e de outros programas ou estratégias ins-
tituídos e financiados, por meio do PAC, pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Regularizada a causa que ensejou a sus-
pensão do repasse de recursos financeiros de que trata o "caput", o
Fundo Nacional de Saúde providenciará a regularização das trans-
ferências dos recursos.

Art. 26. Na hipótese de descumprimento dos prazos de-
finidos no art. 23, o ente federativo beneficiário estará sujeito:

I - à devolução imediata dos recursos financeiros repassados,
acrescidos da correção monetária prevista em lei, se os mencionados
recursos foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde até 31 de
dezembro de 2012 para o respectivo fundo de saúde e não executados
ou executados total ou parcialmente em objeto diverso ao origi-
nalmente pactuado;

II - à devolução imediata dos recursos financeiros repas-
sados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, mas apenas
em relação aos recursos que foram repassados pelo Fundo Nacional
de Saúde a partir de 1º de janeiro de 2013 para o respectivo fundo de
saúde e não executados no âmbito do programa; e

III - ao regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de
3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de
2012, em relação aos recursos financeiros que foram repassados pelo
Fundo Nacional de Saúde a partir de 1º de janeiro de 2013 para o
respectivo fundo de saúde e executados parcial ou totalmente em
objeto diverso ao originalmente pactuado.

Art. 27. O monitoramento de que trata esta Portaria não
dispensa o ente federativo beneficiário de comprovação da aplicação
dos recursos financeiros percebidos por meio do Relatório Anual de
Gestão (RAG).

Art. 28. Com o término da reforma da UBS, o Município ou
o Distrito Federal assumirá a manutenção preventiva do referido es-
tabelecimento de saúde pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos como
condição para continuar no Programa de Requalificação de UBS e,
depois desse prazo, para receber eventuais novos recursos finan-
ceiros.

Art. 29. Como condição para continuar apto ao financia-
mento e receber eventuais novos recursos financeiros, o ente fe-
derativo beneficiário deverá informar, no âmbito do Componente Re-
forma do Programa de Requalificação das UBS ou quaisquer outros
que forem instituídos dos quais esteja participando, o início, an-
damento, conclusão e posteriores manutenções preventivas da obra,
incluindo-se dados referentes ao projeto, contratação, localização geo-
gráfica, fotos anteriores ao inicio da obra, fotos correspondentes às
etapas de execução da obra e demais informações requeridas pelo
SISMOB.

Art. 30. O ente federativo que estiver em situação de ir-
regularidade nos termos dos arts. 25 e 26 poderá participar do pro-
cesso de seleção de novas propostas para obter financiamento de que
trata o Componente Reforma, porém para estar apto à habilitação
deverá estar com todas as obras em curso de reforma e ampliação de
UBS monitoradas e com informações atualizadas no SISMOB, in-
clusive com inserção da Ordem de Início de Serviço das propostas de
reforma e ampliação habilitadas no período de 2011 e 2012.

§ 1º Para fins do disposto no "caput", as obras em curso de
reforma de UBS são aquelas custeadas com incentivo financeiro pre-
visto nesta Portaria e na Portaria nº 2.206/GM/MS, de 14 de setembro
de 2011.

§ 2º Para fins do disposto no "caput", as obras em curso de
ampliação de UBS são aquelas custeadas com incentivo financeiro
previsto na Portaria nº 2.394/GM/MS, de 11 de outubro de 2011, e no
regramento vigente sobre a matéria.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31. As UBS reformadas no âmbito deste Componente

obrigatoriamente serão identificadas de acordo com os padrões vi-
suais constantes da Portaria nº 2.838/GM/MS, de 1º de dezembro de
2011, que institui a programação visual padronizada das Unidades de
Saúde do SUS.

Art. 32. Os recursos financeiros para o desenvolvimento das
atividades de que tratam esta Portaria são oriundos do orçamento do
Ministério da Saúde, devendo onerar os Programas de Trabalho:

I - 10.301.1214.8577 - Ação: Piso da Atenção Básica (PAB
Fixo); e

II - 10.301.2015.8581 - Ação: Estruturação da Rede de Ser-
viços de Atenção Básica de Saúde.

Art. 33. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 34. Ficam revogados:
I - a Portaria nº 2.206/GM/MS, de 14 de setembro de 2011,

publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do dia seguinte, p. 43,
republicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do dia 19 seguinte,
p. 50;

II - a Portaria nº 130/GM/MS, de 1º de fevereiro de 2013,
publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do dia 4 seguinte, p.
50; e

III - os arts. 1º, 2º e 8º da Portaria nº 169/GM/MS, de 5 de
fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do
dia seguinte, p. 68.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

PORTARIA Nº 342, DE 4 DE MARÇO DE 2013

Redefine as diretrizes para implantação do
Componente Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA 24h) e do conjunto de serviços
de urgência 24 (vinte e quatro) horas não
hospitalares da Rede de Atenção às Ur-
gências e Emergências (RUE), em confor-
midade com a Política Nacional de Atenção
às Urgências, e dispõe sobre incentivo fi-
nanceiro de investimento para novas UPA
24h (UPA Nova) e UPA 24h ampliadas
(UPA Ampliada) e respectivo incentivo fi-
nanceiro de custeio mensal.

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 Portaria nº 2.048/GM/MS, de 5 de novembro
de 2002, que institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais
de Urgência e Emergência;

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 3.462/GM/MS, de 11 de no-
vembro de 2010, que estabelece critérios para alimentação dos Ban-
cos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção à
Saúde;

Considerando a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de de-
zembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede
de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de
2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e
institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS;

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 24 de outubro
de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica e es-
tabelece como característica do processo de trabalho das equipes,
neste nível de atenção, a realização de primeiro atendimento às ur-
gências médicas e odontológicas;

Considerando o perfil de morbimortalidade do Brasil, com
alta relevância epidemiológica e social dos quadros relativos às ur-
gências;

Considerando a expansão da rede nacional do Serviço de
Atendimento Móvel às Urgências (SAMU 192) e a necessidade de se
garantir retaguarda adequadamente estruturada, qualificada e pactuada
ao atendimento móvel;

Considerando a Política Nacional de Humanização e suas
diretrizes relativas aos serviços de urgência;

Considerando a prioridade de pactuação de diretrizes para
financiamento de ações voltadas à organização da rede de atenção à
urgência e emergência; e

Considerando a necessidade de aprimorar as condições para
a implementação de todos os componentes da Política Nacional de
Atenção às Urgências, resolve:

Art. 1º Esta Portaria redefine as diretrizes para implantação
do componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e do
conjunto de serviços de urgência 24 (vinte e quatro) horas não hos-
pitalares da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), em
conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências, e
dispõe sobre incentivo financeiro de investimento para novas UPA
24h (UPA Nova) e UPA 24h ampliadas (UPA Ampliada) e respectivo
incentivo financeiro de custeio mensal.

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPO-

NENTE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) E
DO CONJUNTO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA 24 (VINTE E
QUATRO) HORAS NÃO HOSPITALARES DA REDE DE ATEN-
ÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (RUE)

Art. 2º A UPA 24h é um estabelecimento de saúde de com-
plexidade intermediária situado entre a Atenção Básica de Saúde e a
Atenção Hospitalar.

Art. 3º A UPA 24h deve compor uma rede organizada de
atenção às urgências, em conjunto com a Atenção Básica à Saúde e
com a Rede Hospitalar.

Art. 4º A UPA 24h será implantada em locais ou unidades
estratégicas para a configuração da rede de atenção às urgências, em
conformidade com a lógica de acolhimento e de classificação de
risco, observadas as seguintes diretrizes:

I - funcionar de modo ininterrupto nas 24 (vinte e quatro)
horas do dia e em todos os dias da semana, incluídos feriados e
pontos facultativos; e

II - possuir equipe multiprofissional interdisciplinar com-
patível com seu porte.

Art. 5º As ações da UPA 24h serão incluídas nos Planos de
Ação Regional das Redes de Atenção às Urgências, conforme de-
termina a Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011.

Art. 6º A implantação da UPA 24h atenderá às orientações
gerais, diretrizes e parâmetros estabelecidos na presente Portaria e na
Política Nacional de Atenção às Urgências, especialmente com re-
lação às orientações técnicas mínimas disponíveis no portal do Mi-
nistério da Saúde, por meio do sítio eletrônico http://www.sau-
de.gov.br/sas, no tocante:

I - à definição dos fluxos e da estrutura física mínima para
UPA 24h, por porte;

II - ao mobiliário, aos materiais e aos equipamentos mínimos
obrigatórios, por porte; e

III - à caracterização visual das unidades, que deverá atender
os padrões visuais constantes da Portaria nº 2.838/GM/MS, de 1º de
dezembro de 2011, que institui a programação visual padronizada das
Unidades de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 7º A UPA 24h terá as seguintes competências na
RUE:

I - acolher os usuários e seus familiares sempre que bus-
carem atendimento na UPA 24h;

II - articular-se com a Atenção Básica à Saúde, SAMU 192,
unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e
com outros serviços de atenção à saúde, construindo fluxos coerentes
e efetivos de referência e contrareferência e ordenando esses fluxos
por meio de Centrais de Regulação Médica de Urgências e complexos
reguladores instalados na região;

III - prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pa-
cientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza
clínica, e prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica
e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação
diagnóstica inicial, de modo a definir, em todos os casos, a ne-
cessidade ou não de encaminhamento a serviços hospitalares de maior
complexidade;

IV - fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Rede de
Atenção Básica à Saúde;

V - funcionar como local de estabilização de pacientes aten-
didos pelo SAMU 192;

VI - realizar consulta médica em regime de pronto aten-
dimento aos casos de menor gravidade;

VII - realizar atendimentos e procedimentos médicos e de
enfermagem adequados aos casos demandados à unidade;

VIII - prestar apoio diagnóstico e terapêutico ininterrupto nas
24 (vinte e quatro) horas do dia e em todos os dias da semana,
incluídos feriados e pontos facultativos;

IX - manter pacientes em observação, por período de até 24
(vinte e quatro) horas, para elucidação diagnóstica e/ou estabilização
clínica;

X - encaminhar para internação em serviços hospitalares, por
meio das centrais reguladoras, os pacientes que não tiverem suas
queixas resolvidas nas 24 (vinte e quatro) horas de observação, con-
forme definido no inciso IX do "caput";

XI - prover atendimento e/ou referenciamento adequado a
um serviço de saúde hierarquizado, regulado e integrado à RUE a
partir da complexidade clínica, cirúrgica e traumática do usuário;

XII - contrareferenciar para os demais serviços de atenção
integrantes da RUE, proporcionando continuidade ao tratamento com
impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo; e


