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GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 93,
DE 4 DE MARÇO DE 2013

OS MINISTROS DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SO-
CIAL, DO TRABALHO E EMPREGO, DA SAÚDE E DO PLA-
NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições
que lhes confere o artigo 87, parágrafo único, inciso I, da Cons-
tituição, e tendo em vista o disposto na Portaria Interministerial
MPS/MTE/MS/MP no 323, de 11 de julho de 2012, publicada na
seção 1 do DOU de 12/07/2012, resolvem:

Art. 1o O artigo 3o da Portaria Interministerial
MPS/MTE/MS/MP no 323, de 11 de julho de 2012, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 3o O GTSST apresentará relatórios trimestrais aos Mi-
nistros de Estado da Previdência Social, do Trabalho e Emprego, da
Saúde e do Planejamento, Orçamento e Gestão, a partir de fevereiro
de 2013, bem como relatório final até dezembro de 2014.

Parágrafo único. O prazo para entrega do relatório final po-
derá ser prorrogado pelo Ministro de Estado da Previdência Social
que comunicará o fato aos demais Ministros signatários desta Por-
taria."

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

GARIBALDI ALVES FILHO
Ministro de Estado da Previdência Social

CARLOS DAUDT BRIZOLA
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
Ministro de Estado da Saúde

MIRIAM BELCHIOR
Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento

e Gestão

CÂMARA DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA
C O M P L E M E N TA R

DECISÃO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013

Com base no disposto do art. 19, do Decreto no 7.123, de 03
de março de 2010, publica-se o resultado do julgamento da 34a

Reunião Ordinária, realizada em 20 de fevereiro de 2013.
1) Processo no 44000.001730/2009-40
Auto de Infração no 08/09/51
Decisão no 1 0 / 2 0 11 / D i c o l / P r e v i c
Recorrentes: Helio de Almeida Machado, Leibnitz Agibert,

Luiz Amado Araújo Fernandes, Ivan Decker Raupp. Silvio Tedéo,
Hélcio Luiz Ferro, Lauro Morales Crepaldi e João Carlos Zandona

Procurador/CPF: Helio de Almeida Machado 147432219-00
Entidade: Fapa - Fundação Assistencial e Previdenciária da

Emater - Paraná
Relatora: Rosimery Brandão Barbosa
Ementa: "Auto de Infração. Descumprir regulamento do Pla-

no de Benefícios. Correção do valor das cotas de forma diversa da
prevista em Regulamento. Não observância da constituição e pe-
riodicidade na distribuição dos recursos do Fundo de Oscilação de
Rentabilidade Financeira. Recurso Voluntário Improvido. Afastada a
aplicação do § 2º do art. 22 do Decreto no 4942/2003. Falta de
correção da irregularidade."

Decisão: Por unanimidade de votos a Câmara de Recursos da
Previdência Complementar conheceu do recurso, afastou as preli-
minares para, no mérito, negar-lhes provimento.

2) Processo no 44150.000004/2012-91
Auto de Infração no 0001/12-15
Decisão no 29/2012/Dicol/Previc
Recorrente: Júlio Mário Gomes Barbalho Cavalcanti
Procurador: Ivo de Oliveira Lima - OAB/PE 25.263
Entidade: Comprev - Fundação Compesa de Previdência e

Assistência
Relatora: Rosimery Brandão Barbosa
Ementa: "Realizar operações vedadas pela legislação - Day-

Trade. Ocorrência de infração por inobservância das normas do CMN
e ausência de controle. Art. 64 do Decreto no 4942, de 2003, c/c o
inciso III, do art. 65 do Regulamento Anexo à Resolução CMN no

3.456, de 2007. Não comprovação de ocorrência de prejuízo, redução
da multa com a aplicação do art.23 do Decreto no 4.942, de 2004.
Recurso voluntário Provisão Parcial."

Decisão: Por unanimidade de votos a Câmara de Recursos da
Previdência Complementar - CRPC conheceu do recurso. No mérito,
por maioria de votos, a CRPC deu provimento parcial ao recurso
reduzindo em 40% (quarenta por cento) o valor da multa pecuniária
originalmente aplicada vencido o voto da Relatora e dos membros
Thiago Barros de Siqueira e Allan Luiz Oliveira Barros, no sentido de
negar provimento ao recurso.

3) Processo no 44190.000004/2009-10
Auto de Infração no 0019/09-77
Decisão no 3 2 / 2 0 11 / D i c o l / P r e v i c
Recorrentes: Nelson Antonio Vieira de Andrade, Claudius

Charles Girard, Jorge Felipe Carminati Grein, Vitor Ugo Formiga de
Assis, Sadi Pinto Silveira, Tomé Amaury Gregório e Rogério Ca-
nali

Ministério da Previdência Social
.

Procurador: Alexandre Brandão Henriques Maimoni -
OAB/DF nº 16.022

Entidade: ELOS - Fundação Eletrosul de Previdência e As-
sistência Social

Relator: Allan Luiz Oliveira Barros, Retornando após vista
do membro Luiz Gonzaga Marinho Brandão

Ementa: "Recurso Voluntário - Descumprir cláusula do es-
tatuto da entidade fechada de previdência complementar ou do re-
gulamento do plano de benefícios, ou adotar cláusula do estatuto ou
do regulamento sem submetê-la à prévia e expressa aprovação da
Secretaria de Previdência Complementar - Não comprovação de au-
sência de prejuízo - Inaplicabilidade do § 2º do artigo 22 do Decreto
no 4.942/03 ao caso concreto - Recurso Voluntário conhecido e par-
cialmente provido."

Decisão: Por unanimidade de votos a Câmara de Recursos da
Previdência Complementar - CRPC conheceu do recurso, afastou a
preliminar de nulidade por ausência de notificação prévia dos au-
tuados ou publicação da pauta da Sessão de Julgamento da Diretoria
Colegiada da Previc e a preliminar de aplicação do § 2º do art. 22 do
Decreto no 4.942 de 2003. No mérito, por unanimidade de votos a
CRPC julgou improcedente o Auto de Infração nº 19/09-77, de
25/12/2009, com relação ao recorrente Jorge Felipe Carminati Grein,
e por maioria de votos a CRPC e deu provimento parcial aos demais
recursos para manter a pena de multa pecuniária imposta pela decisão
recorrida, suprimindo a pena de suspensão em relação aos demais
recorrentes, bem como recomendou que a Previc apurasse eventual
responsabilidade do Conselheiro participante da 252ª Reunião do
Conselho Curador, vencidos os votos do Relator e do Sr. Presidente,
que negaram provimento aos recursos.

4) Embargos de Declaração referentes à Decisão de
20/11/2012, publicada no D.O.U de 11/12/2012, Processo no

4 5 1 8 3 . 0 0 0 0 0 1 / 2 0 11 - 5 2
Embargante: José Carlos de Mattos
Procurador: Gustavo César de Souza Mourão - OAB/DF nº

21.649
Entidade: Previminas - Fundação de Seguridade Social de

Minas Gerais
Relator: Paulo César Andrade Almeida
Ementa: "Embargos de declaração. Suposta omissão sobre

alegação de prescrição. Tema não objeto de impugnação. Não cons-
tante da decisão recorrida. Preclusão consumativa. Suposta obscu-
ridade sobre a penalidade aplicada. Voto suficientemente esclarecedor.
Embargos de declaração não conhecidos."

Decisão: Por unanimidade de votos a Câmara de Recursos da
Previdência Complementar não conheceu dos Embargos de Decla-
ração.

PAULO CESAR DOS SANTOS
Presidente da Câmara

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

DIRETORIA DE ANÁLISE TÉCNICA

PORTARIAS DE 4 DE MARÇO DE 2013

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atri-
buições que lhe confere o inciso I do art. 33, combinado com o art.
5º, todos da Lei Complementar xnº 109, de 29 de maio de 2001, e art.
23, inciso I alíneas "c", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de
janeiro de 2010, considerando as manifestações técnicas exaradas no
Processo MPAS nº 30000.001725/89-27, sob o comando nº
361339342 e juntada nº 361898398, resolve:

Nº 102 - Art. 1º Aprovar o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de
Adesão da MM PREV - Magneti Marelli Entidade de Previdência
Privada ao Plano de Aposentadoria MM PREV, CNPB nº 2009.0012-
65.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atri-
buições que lhe confere o inciso I do art. 33, combinado com o art.
5º, todos da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art.
23, inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de
janeiro de 2010, e considerando as manifestações técnicas exaradas
no Processo MPAS nº 44000.003595/98-81, sob o comando nº
358523918 e juntada nº 362012934, resolve:

N° 103 - Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o Regulamento
do Plano de Benefícios Martinsprev, CNPB nº 1998.0011-56, ad-
ministrado pelo Multipensions Bradesco - Fundo Multipatrocinado de
Previdência Privada.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atri-
buições que lhe confere o inciso I do art. 33, combinado com o art.
5º, todos da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art.
23, inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de
janeiro de 2010, e considerando as manifestações técnicas exaradas
no Processo MTPS nº 24000.000139/92, sob o comando nº
354968470 e juntada nº 361994823, resolve:

N° 104 - Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o Regulamento
do Plano de Aposentadoria Cyamprev, CNPB nº 2004.0019-92, ad-
ministrado pela Cyamprev - Sociedade de Previdência Privada.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atri-
buições que lhe confere o inciso I do art. 33, combinado com o art.
5º, todos da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art.
23, inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de
janeiro de 2010, e considerando as manifestações técnicas exaradas
no Processo MTPS nº 24000.000139/92, sob o comando nº
354969326 e juntada nº 361995068, resolve:

N° 105 - Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o Regulamento
do Plano de Aposentadoria Cyamprev II, CNPB nº 2005.0001-83,
administrado pela Cyamprev - sociedade de Previdência Privada.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ ROBERTO FERREIRA

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 339, DE 4 DE MARÇO DE 2013

Redefine o Componente Ampliação 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 2.394/GM/MS, de 11 de outubro
de 2011, que institui o Componente Ampliação no âmbito do Pro-
grama de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS);

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 Ampliação 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 AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE
REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE A
PARTIR DE 2013

Art. 3º O Componente Ampliação é definido pela quantidade
e tipos de ambiente da UBS, obedecidos os regramentos estabelecidos
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pela Po-
lítica Nacional de Atenção Básica (PNAB), definida nos termos da
Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011.

Parágrafo único. Serão financiadas ampliações de UBS im-
plantadas em imóvel próprio do Município ou Distrito Federal ou a
ele cedido por outro ente federativo, que possua documentação re-
gular e que tenha metragem inferior a 153,24 m² (cento e cinquenta e
três metros quadrados e vinte e quatro centímetros quadrados) ou,
desde que seja ampliada a oferta de serviços, metragem superior a
153,24 m² (cento e cinquenta e três metros quadrados e vinte e quatro
centímetros quadrados).

Art. 4º O Ministério da Saúde publicará periodicamente ato
normativo específico para definição do total de recursos financeiros
destinados ao Componente Ampliação 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 Amplia-
ção, inicialmente o ente federativo deverá cadastrar sua proposta
perante o Ministério da Saúde, por meio do sítio eletrônico
http://www.fns.saude.gov.br, para fins de cálculo do valor do mon-
tante de recursos financeiros correspondentes à ampliação da(s) res-
pectivas 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.

Ministério da Saúde
.
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§ 1º Na pré-proposta de que trata o "caput", a ser enviada
pelos Estados e Municípios à CIB, deverá ser incluído o Plano de
Ampliação 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 Am-
pliação 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 ampliação de
cada UBS respeitarão o valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) e o valor máximo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais).

§ 1º Caso o custo final da ampliação 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 ampliação 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 de ampliação 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 para in-
vestimento será realizado pelo Fundo Nacional de Saúde ao res-
pectivo 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 ampliação da UBS, o Município
ou o Distrito Federal assumirá a manutenção preventiva do referido
estabelecimento 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 Am-
pliação 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 Ampliação, 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 na Portaria nº 2.206/GM/MS, de 14 de setembro de 2011, e no
regramento vigente sobre a matéria.

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

CAPÍTULO II
DAS REGRAS APLICÁVEIS AOS PROJETOS HABILI-

TADOS NO ÂMBITO DO COMPONENTE AMPLIAÇÃO DO
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS ATÉ 2012

Art. 19. Os entes federativos que tiveram projetos habilitados
até o ano de 2012 no âmbito do Componente Ampliação com fi-
nanciamento previsto nos termos da Portaria nº 2.394/GM/MS, de
2011, seguirão as regras previstas neste Capítulo.

Art. 20. Os recursos financeiros percebidos no âmbito do
Componente Ampliação com financiamento previsto nos termos da
Portaria nº 2.394/GM/MS, de 2011, serão aplicados conforme quan-
tidade e tipos de ambiente da UBS, obedecidos os regramentos es-
tabelecidos pela ANVISA e pela Política Nacional de Atenção Bá-
sica, definida nos termos da Portaria nº 2.488/GM/MS, de 2011.

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 que tenha metragem inferior a 153,24 m² (cento
e cinquenta e três metros quadrados e vinte e quatro centímetros
quadrados) ou, desde que seja ampliada a oferta de serviços, me-
tragem superior a 153,24 m² (cento e cinquenta e três metros qua-
drados e vinte e quatro centímetros quadrados).

Art. 21. Os valores dos recursos financeiros a serem des-
tinados pelo Ministério da Saúde para o incentivo à ampliação de
cada UBS respeitarão o valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) e o valor máximo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais).

§ 1º Caso o custo final da ampliação 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 ampliação 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 de ampliação 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 2.394/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; e
III - informações relativas à conclusão da obra.
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 ampliação da UBS, o Município
ou o Distrito Federal assumirá a manutenção preventiva do referido
estabelecimento 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 Am-
pliação 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 Ampliação, 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.
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§ 1º Para fins do disposto no "caput", as obras em curso de
reforma de UBS são aquelas custeadas com incentivo financeiro pre-
visto na Portaria nº 2.206/GM/MS, de 14 de setembro de 2011, e no
regramento vigente sobre a matéria.

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

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31. As UBS ampliadas 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, na parte relativa ao Bloco de Investimentos na
Rede de Serviços de Saúde, devendo onerar os Programas de Tra-
balho:

I - 10.301.2015.12L5.0001 - Ação: Construção e Ampliação
de Unidades Básicas de Saúde - UBS; 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 2.394/GM/MS, de 11 de outubro de 2011,

publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do dia 13 seguinte,
páginas 79;

II - a Portaria nº 131/GM/MS, de 1º de fevereiro de 2013,
publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do dia 4 seguinte,
páginas 51; e

III - os arts. 3º e 4º da Portaria nº 169/GM/MS, de 5 de
fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do
dia seguinte, páginas 68.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

PORTARIA Nº 340, DE 4 DE MARÇO DE 2013

Redefine o Componente Construção do
Programa de Requalificação de Unidades
Básicas 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 in-
centivos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de
blocos de financiamento;

Considerando a Portaria nº 2.226/GM/MS, de 18 de setem-
bro de 2009, que institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção
Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de
Saúde (UBS) para Equipes de Saúde da Família;

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 Portaria nº 2.838/GM/MS, de 1º de dezem-
bro de 2011, que institui a programação visual padronizada das Uni-
dades de Saúde do 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 Unidades Básicas de Saúde para o melhor desempenho das ações
das Equipes de Atenção Básica; e

Considerando a necessidade de expansão da Atenção Pri-
mária à Saúde por meio da implantação de novas Equipes de Saúde
da Família em grandes Municípios, resolve:

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

CAPÍTULO I
DO COMPONENTE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA

DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
PARA PROPOSTAS HABILITADAS A PARTIR DE 2013

Art. 2º O Componente Construção do Programa de Requa-
lificação de UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais como
forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de Atenção Bá-
sica para desempenho de suas ações.

Art. 3º As UBS construídas 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. 4º Ficam definidos 4 (quatro) Portes de UBS a serem
financiadas por meio do Componente Construção:

I - UBS Porte I: UBS destinada e apta a abrigar, no mínimo,
1 (uma) Equipe de Atenção Básica, com número de profissionais
compatível a 1 (uma) Equipe de Atenção Básica;

II - UBS Porte II: UBS destinada e apta a abrigar, no mí-
nimo, 2 (duas) Equipes de Atenção Básica, com número de pro-
fissionais compatível a 2 (duas) Equipes de Atenção Básica;

III - UBS Porte III: UBS destinada e apta a abrigar, no
mínimo, 3 (três) Equipes de Atenção Básica, com número de pro-
fissionais compatível a 3 (três) Equipes de Atenção Básica; e

IV - UBS Porte IV: UBS destinada e apta a abrigar, no
mínimo, 4 (quatro) Equipes de Atenção Básica, com número de
profissionais compatível a 4 (quatro) Equipes de Atenção Básica.

Parágrafo único. As UBS contarão, no mínimo, com área
física e distribuição de ambientes estabelecidos para o respectivo
Porte em conformidade com o disposto no Anexo I.

Art. 5º O valor dos incentivos financeiros a serem destinados
pelo Ministério da Saúde para o financiamento da construção de cada
UBS, de acordo com seu respectivo Porte, é de:

I - UBS Porte I: R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil
reais);

II - UBS Porte II: R$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil
reais);

III - UBS Porte III: R$ 659.000,00 (seiscentos e cinquenta e
nove mil reais); e

IV - UBS Porte IV: R$ 773.000,00 (setecentos e setenta e
três mil reais).

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

§ 2º Caso o custo final da construção 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 de construção di-
rigidas exclusivamente à mesma UBS contemplada.

Art. 6º Para pleitear habilitação ao financiamento previsto no
Componente Construção, o Município ou o Distrito Federal deverá
cadastrar sua proposta perante o Ministério da Saúde por meio do
sítio eletrônico http://www.fns.saude.gov.br, incluindo-se as seguintes
informações:

I - localização da UBS a ser construída, com endereço com-
pleto;

II - coordenada geográfica do local da construção através de
ferramenta disponibilizada no sistema de cadastro da proposta;

III - certidão de registro emitida pelo cartório de registro de
imóveis competente ou, alternativamente, por termo de doação de
forma irretratável e irrevogável por, no mínimo, 20 (vinte) anos ao
Município ou Distrito Federal conforme documentação exigida em lei
como hábil à prova de propriedade e ocupação regular do imóvel ou,
ainda, mediante declaração comprobatória da condição de terreno
público;

IV - fotografia do terreno;
V - Porte da UBS a ser construída (Porte I, II, III ou IV);

e
VI - comunidades a serem beneficiadas e número de ha-

bitantes a serem assistidos nesta UBS.
Parágrafo único. O terreno onde a nova UBS for construída

deverá observar a área mínima descrita no Anexo I.
Art. 7º O Ministério da Saúde selecionará as propostas ca-

dastradas levando em consideração os seguintes critérios:
I - entes federativos incluídos no Programa Minha Casa

Minha Vida;
II - entes federativos ou região dos Municípios com elevada

proporção de população em extrema pobreza; e
III - desempenho do ente federativo na execução das obras

do Programa de Requalificação de UBS.
Art. 8º Após análise e aprovação da proposta, o Ministério

da Saúde editará portaria específica de habilitação do ente federativo
contemplado para o recebimento do financiamento previsto no Com-
ponente Construção.

Art. 9º Uma vez publicada a portaria de habilitação de que
trata o art. 8º, o repasse dos incentivos financeiros para investimento
de que trata esta Portaria será realizado pelo Fundo Nacional de
Saúde ao fundo de saúde do ente federativo beneficiário, nos se-
guintes termos:

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

II - segunda parcela, equivalente a 60% (sessenta 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), ratificada pelo gestor local e encaminhada à Co-
missão Intergestores Bipartite (CIB) através de oficio;

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

c) das demais informações requeridas pelo SISMOB;
III - terceira parcela, equivalente a 20% (vinte por cento) do

valor total aprovado, após a conclusão da edificação da unidade e a
inserção no SISMOB:

a) do respectivo atestado de conclusão da edificação da uni-
dade, assinado por profissional habilitado pelo CREA ou CAU, ra-
tificado pelo gestor local e encaminhado à CIB através de oficio; e

b) das fotos correspondentes às etapas de execução e à con-
clusão da obra; e

c) das demais informações requeridas pelo SISMOB.
§ 1º O repasse da segunda e terceiras parcelas de que tratam

os incisos II e III do "caput" apenas ocorrerá após aprovação pelo
Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Atenção Básica
(DAB/SAS/MS), dos dados inseridos no SISMOB pelo ente fede-
rativo 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 .

§ 4º O proponente poderá solicitar ao DAB/SAS/MS a al-
teração do local de construção da nova UBS no prazo máximo de 90
(noventa) dias, a contar da data de recebimento da 1ª parcela es-
tabelecida no inciso I do "caput", desde que atendidos, ainda, os
seguintes requisitos:

I - apresentação no SISMOB dos novos dados de localização
da UBS a ser construída, para verificação de enquadramento aos
critérios utilizados para a seleção de propostas; e

II - apresentação no SISMOB da certidão de registro emitida
pelo cartório de registro de imóveis competente ou, alternativamente,
por termo de doação de forma irretratável e irrevogável por, no
mínimo, 20 (vinte) anos ao Município ou Distrito Federal conforme
documentação exigida em lei como hábil à prova de propriedade e
ocupação regular do imóvel da nova localização ou, ainda, mediante
declaração comprobatória da condição de terreno público.

Art. 10. Os entes federativos que forem contemplados com
financiamento previsto nos termos desta Portaria ficam sujeitos ao
cumprimento dos seguintes prazos para execução e conclusão das
obras e efetivo início de funcionamento das unidades:

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
Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB), cujo acesso en-
contra-se disponível por meio do 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 / ;

II - 18 (dezoito) meses, a contar da data do pagamento da
primeira parcela do incentivo financeiro no respectivo fundo de saú-
de, para emissão do Atestado de Conclusão de Edificação da Unidade
e sua inserção no SISMOB; e

III - 90 (noventa) dias, após a inserção do Atestado de
Conclusão de Edificação da Unidade no SISMOB, para início do
funcionamento da unidade.

Art. 11. 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. 12. 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 Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) e de outros 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. 13. Na hipótese de descumprimento dos prazos de-
finidos nos incisos I e II do art. 10, 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. 14. O monitoramento de que trata este Capítulo não
dispensa o ente federativo beneficiário de comprovação da aplicação
dos recursos financeiros percebidos por meio do Relatório Anual de
Gestão (RAG).

Art. 15. Com o término da construção da UBS, o Município
ou o Distrito Federal assumirá a manutenção preventiva do referido
estabelecimento 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. 16. Como condição para continuar no Programa e re-
ceber eventuais novos recursos financeiros, o Município ou Distrito
Federal informará, no âmbito do Componente Construção do Pro-
grama de Requalificação das UBS ou quaisquer outros que forem
instituídos dos quais esteja participando, o início, andamento, con-
clusão e posteriores manutenções preventivas da obra, incluindo-se
dados referentes ao projeto, contratação, localização geográfica, fotos
anterior ao inicio da obra, fotos correspondentes às etapas de exe-
cução da obra e demais informações requeridas pelo SISMOB.


