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PORTARIA No- 403, DE 15 DE MARÇO DE 2013

Desabilita Municípios da manutenção de Unidades do Programa Farmácia Popular do Brasil.

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 Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004, que institui o Programa Farmácia Popular do Brasil;
Considerando a Portaria nº 2.587/GM/MS, de 6 de dezembro de 2004, que institui o incentivo financeiro do Programa Farmácia Popular do Brasil; e
Considerando a Portaria nº 1.767/GM/MS, de 24 de julho de 2007, que constitui o Conselho Gestor do Programa Farmácia Popular do Brasil, resolve:
Art. 1º Ficam desabilitados, por solicitação, Municípios e Estados, relacionados no Anexo a esta Portaria, da manutenção de unidades do Programa Farmácia Popular do Brasil.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Cód. IBGE Município UF
421580 SÃO BENTO DO SUL SC
Unidades Desabilitadas Portaria de Habilitação

1 PORTARIA Nº 934/GM/MS, DE 15 DE JUNHO DE 2005

Cód. IBGE Município UF
410480 C A S C AV E L PR
Unidades Desabilitadas Portaria de Habilitação

1 PORTARIA Nº 1.761/GM/MS, DE 29 DE SETEMBRO DE 2005

PORTARIA No- 404, DE 15 DE MARÇO DE 2013

Estabelece recurso a ser incorporado ao Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade do Estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar.

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 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; e
Considerando a Portaria nº 288/SAS/MS, de 1º de março de 2013, que habilita Serviços Hospitalares de Referência para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde

decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, resolve:
Art. 1º Fica estabelecido recurso anual no montante de R$ 1.548.390,37 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil trezentos e noventa reais e trinta e sete centavos), a ser incorporado ao Limite Financeiro

Anual da Média e Alta Complexidade dos Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, conforme Anexo a esta Portaria.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, aos Fundos Municipais e Estadual de Saúde, do valor mensal correspondente a 1/12 (um doze

avos) do montante estabelecido no art. 1º desta Portaria, conforme Anexo a esta 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 - Atenção à Saúde da População

para Procedimentos de Média e Alta Complexidade (RSM-RSME).
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência fevereiro de 2013.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

UF IBGE MUNICÍPIO Gestão VALOR ANUAL
MG 312980 Ibirité Municipal 134.642,64
Total Minas Gerais 134.642,64
RJ 330000 Armação de Búzios Estadual 134.642,64
RJ 330120 Carmo Municipal 269.285,28
RJ 330360 Paracambi Municipal 807.855,85
RJ 330430 Rio Bonito Municipal 201.963,96
Total Rio de Janeiro 1.413.747,73
Total Geral 1.548.390,37

PORTARIA No- 405, DE 15 DE MARÇO DE 2013

Estabelece recursos a serem disponibiliza-
dos ao Estado e Município de São Paulo,
no âmbito do Programa de Reestruturação
dos Hospitais de Ensino.

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 1.721/GM/MS, de 21 de setem-
bro de 2005, que cria o Programa de Reestruturação dos Hospitais de
Ensino no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e

Considerando a Portaria nº 3.123/GM/MS, de 7 de dezembro
de 2006, que homologa o processo de adesão ao Programa de Re-
estruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS), resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidos recursos no montante anual de
R$ 2.039.207,62 (dois milhões trinta e nove mil duzentos e sete reais
e sessenta e dois centavos), a serem disponibilizados ao Estado e
Município de São Paulo, da seguinte forma:

I - R$ 1.740.720,22 - referente ao Incentivo à Contratua-
lização - IAC; e

II - R$ 298.487,40 - referente aos recursos do INTEGRA-
SUS, que será remanejado do Fundo de Ações Estratégicas e Com-
pensação (FAEC), para o Teto Financeiro Anual da Assistência Am-
bulatorial e Hospitalar (MAC) do Município de São Paulo, em con-
formidade com o art. 4º da Portaria 1.721/GM/MS, de 21 de setembro
de 2005.

Parágrafo único. Os recursos serão destinados ao custeio e à
manutenção do Hospital AC Camargo - Fundação Antonio Prudente -
CNES 2077531.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas
necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal
correspondente a 1/12 (um doze avos) dos recursos estabelecidos no
art. 1º desta Portaria para o Fundo Municipal de Saúde de São
Paulo.

Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, cor-
rerão 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.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos financeiros a partir da competência fevereiro de
2013.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

PORTARIA No- 406, DE 15 DE MARÇO DE 2013

Propõe a expansão de ações do Programa
Academia da Saúde aos Municípios para
atender às comunidades com população
egressa de hospitais que foram colônias de
internação compulsória para pessoas aco-
metidas pela hanseníase nos Municípios
que sediaram esses hospitais.

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 719/GM/MS, de 7 de abril de
2011, que institui o Programa Academia da Saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 1.401/GM/MS, de 15 de junho de
2011, que institui no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica,
o Incentivo para construção de Polos da Academia da Saúde;

Considerando a Portaria nº 1.402/GM/MS, de 15 de junho de
2011, que institui no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica
e da Política Nacional de Promoção da Saúde, os incentivos para
custeio das ações de promoção da saúde do Programa Academia da
Saúde;

Considerando a Portaria nº 687/GM/MS, de 30 de março de
2006, que aprova a Política Nacional de Promoção da Saúde
(PNPS);

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro
de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB);

Considerando a Portaria nº 971/GM/MS, de 3 de maio de
2006, que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Com-
plementares (PNPIC);

Considerando a Portaria nº 2.715/GM/MS, de 17 de no-
vembro de 2011, que aprova a Política Nacional de Alimentação e
Nutrição (PNAN);

Considerando a Portaria nº 154/GM/MS, de 24 de janeiro de
2008, que cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF);

Considerando a Portaria nº 936/GM/MS, de 18 de maio de
2004, que dispõe sobre a estruturação da Rede Nacional de Prevenção
da Violência e Promoção da Saúde e a implantação e implementação
e de Núcleos de Prevenção à Violência em Estados e Municípios;

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 respectivo monitoramento e controle;

Considerando a necessidade de integração e continuidade das
ações de Vigilância em Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de
Doenças e Agravos Não-Transmissíveis com a Atenção Básica;

Considerando o Plano Integrado de Ações Estratégicas de
eliminação da hanseníase, filariose, esquistossomose e oncocercose
como problemas de saúde pública, tracoma como causa de cegueira e
controle das geohelmintíase (2011-2015); e

Considerando as diretrizes do Programa Brasil Sem Miséria
(BSM), iniciado em 2011, que se caracteriza por uma política in-
tersetorial de redução da pobreza extrema voltada para os 16,2 mi-
lhões de brasileiros residentes principalmente em áreas consideradas
endêmicas para as doenças em eliminação que tem como um dos
principais eixos de atuação a garantia de acesso da população mais
pobre aos serviços de saúde e as doenças em eliminação que são
consideradas prioritárias no BSM para o enfrentamento da redução da
pobreza no país, resolve:

Art. 1º Fica promovida a expansão de ações do Programa
Academia da Saúde para atender às comunidades com população
egressa de hospitais que foram colônias de internação compulsória
para pessoas acometidas pela hanseníase nos Municípios que se-
diaram esses hospitais e que constam no Anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. Os polos do Programa Academia da Saúde
são espaços públicos construídos para o desenvolvimento das ati-
vidades previstas no art. 6º da Portaria nº 719/GM/MS, de 7 de abril
de 2011.
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Art. 2º Para concretizar a expansão ora mencionada e fazer
jus ao recebimento do incentivo financeiro previsto na Portaria nº
1.401/GM/MS, de 15 de junho de 2011, o Município deverá cadastrar
sua proposta no sítio eletrônico http://dab.saude.gov.br/sistemas/pro-
postasas, fazendo constar as informações de que tratam os artigos 1º,
2º e 6º da referida Portaria.

§ 1º O Ministério da Saúde, após análise e aprovação da
proposta de habilitação ora mencionada, publicará portaria específica
habilitando o Município ou o Distrito Federal ao recebimento do
incentivo pleiteado.

§ 2º A análise da proposta adotará como critério a loca-
lização do terreno destinado à construção do polo, que deve prever a
proximidade necessária à garantia do acesso da comunidade em ques-
tão.

Art. 3º O Programa Academia da Saúde deverá estar inserido
na Atenção Básica do Município em articulação com toda a rede de
serviços de saúde, bem como com outros equipamentos sociais, con-
siderando os princípios, diretrizes e objetivos das Políticas Nacionais
de Promoção da Saúde (PNPS) e de Atenção Básica à Saúde
(PNAB).

Art. 4º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria,
farão parte do Bloco de Atenção Básica e correrão por conta do
orçamento do Ministério da Saúde, onerando o Programa de Trabalho
10.301.2015.20YL. Ação: Implantação das Academias da Saúde.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Listagem dos hospitais que foram colônias de internação compulsória para pessoas acometidas
pela hanseníase definidos pelo art. 1º desta Portaria, aptos a participarem do Programa Academia da
Saúde, com os respectivos municípios e sua localização.

UF Município Hospital Colônia
AC Rio Branco Hospital Souza Araújo
AC Cruzeiro do Sul Hospital de Dermatologia
AM Manaus Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha
BA Salvador H. Especializado D. Rodrigo de Menezes
CE Maracanaú Hospital de Reabilitação Antonio Justa
CE Redenção H. de Dermatologia Sanitária
ES Cariacica Hospital Dr. Pedro Fontes
GO Goiânia H. de Dermatologia Sanitária Santa Marta
MA São Luis Hospital Aquiles Lisboa
MG Três Corações Hospital Sanatório Santa Fé
MG Betim Sanatório Santa Izabel
MG Bambuí Sanatório São Francisco de Assis

MG Ubá Sanatório Padre Damião
MS Campo Grande Hospital Colônia São Julião
PA Marituba Unidade Especial Abrigo João Paulo II
PA Igarapé - Açu Unidade Especial Colônia do Prata
PB Bayeux Hospital Getúlio Vargas
PE Paulista Hospital Colônia Mirueira
PI Parnaíba Hospital Colônia do Carpina
PR Piraquara H. de Dermatologia Sanitária do Paraná
RJ Itaboraí Hospital Estadual Tavares de Macedo
RJ Jacarepaguá I.E. de Dermatologia Sanitária - IEDS
RN Natal Hospital de Dermatologia José Maciel
RO Porto Velho Hospital Dr. Marcelo Cândia
RS Vi a m ã o Hospital Colônia Itapuã
SC São Pedro de Alcântara Hospital Santa Teresa de Dermatologia
SP Mogi das Cruzes Hospital Dr. Arnaldo Pezzut Cavalcante
SP Guarulhos Complexo Hospitalar Padre Bento
SP Itu Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes
SP Bauru Instituto Lauro de Souza Lima

PORTARIA No- 407, DE 15 DE MARÇO DE 2013

Institui Comissão de Acompanhamento de
Acordos Internacionais de Seguridade So-
cial no âmbito do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atri-
buição que lhe confere o inciso I do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e

Considerando que a República Federativa do Brasil é sig-
natária de acordos internacionais que objetivam garantir os direitos de
seguridade social aos trabalhadores e seus dependentes legais, re-
sidentes ou em trânsito; e

Considerando a necessidade de aperfeiçoamento e elaboração
dos acordos internacionais de seguridade social em conformidade
com a Constituição Federal de 1988, especialmente com as regras de
organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS),
resolve:

Art. 1º Fica instituída Comissão de Acompanhamento de
Acordos Internacionais de Seguridade Social no âmbito do Ministério
da Saúde.

Art. 2º A Comissão de Acompanhamento de Acordos In-
ternacionais de Seguridade Social tem por objetivo analisar e propor
medidas de aperfeiçoamento e colaborar na elaboração dos acordos
internacionais de seguridade social em conformidade com as regras
de organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 3º Compete à Comissão de Acompanhamento de Acor-
dos Internacionais de Seguridade Social:

I - colaborar na elaboração de propostas de aperfeiçoamento
dos acordos internacionais de seguridade social em vigor, com a
finalidade de adequar seu conteúdo às regras de organização e fun-
cionamento do SUS;

II - colaborar na elaboração de novas propostas de acordos
internacionais de seguridade social de acordo com as regras de or-
ganização e funcionamento do SUS;

III - atuar em reuniões internacionais ordinárias e extraor-
dinárias relacionadas aos acordos internacionais de seguridade social
quando envolver participação do Ministério da Saúde;

IV - auxiliar as unidades do Ministério da Saúde na tomada
de decisões e na discussão dos temas relacionados aos acordos in-
ternacionais de seguridade social quando envolver matéria afeta à
área da saúde;

V - prestar cooperação às unidades do Ministério da Saúde
na elaboração de propostas para a negociação de dívidas relativas à
área da saúde entre a República Federativa do Brasil e os países
signatários no âmbito dos acordos internacionais de seguridade social;
e

VI - propor medidas para a organização, a racionalização e a
padronização de procedimentos operacionais que permitam ao Mi-
nistério da Saúde acompanhar a execução dos acordos internacionais
de seguridade social na área relativa à saúde em território nacional e
no exterior.

Art. 4º A Comissão de Acompanhamento de Acordos In-
ternacionais de Seguridade Social é composta por um representante
de cada um dos seguintes órgãos:

I - Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde (AI-
SA/GM/MS), que a coordenará;

II - Secretaria-Executiva (SE/MS);
III - Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa

(SGEP/MS);
IV - Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS); e
V - Consultoria Jurídica (CONJUR/MS).
§ 1º Cada representante titular terá um suplente, que o subs-

tituirá em seus impedimentos eventuais ou permanentes.
§ 2º Os representantes, titulares e suplentes, serão indicados

pelos dirigentes de seus respectivos órgãos ao Coordenador da Co-
missão no prazo de quinze dias contado da data de publicação desta
Portaria.

Art. 5º A Comissão de Acompanhamento de Acordos In-
ternacionais de Seguridade Social poderá convidar representantes de
órgãos e entidades, públicas e privadas, bem como especialistas em
assuntos afetos ao tema, cuja presença seja considerada necessária
para o cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 6º A Comissão de Acompanhamento de Acordos In-
ternacionais de Seguridade Social poderá sugerir ao Ministro de Es-
tado da Saúde a criação de grupos de trabalho, a serem constituídos
mediante ato específico, para a realização de atividades necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 7º Compete à Coordenação da Comissão de Acom-
panhamento de Acordos Internacionais de Seguridade Social fornecer
o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos trabalhos e
a convocação das reuniões, elaboração de atas e encaminhamento dos
documentos produzidos.

Art. 8º As funções dos representantes da Comissão de
Acompanhamento de Acordos Internacionais de Seguridade Social e
dos grupos de trabalho não serão remuneradas e seu exercício será
considerado serviço público relevante.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

PORTARIA No- 412, DE 15 DE MARÇO DE 2013

Redefine as orientações para operacionali-
zação das transferências de recursos fede-
rais aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, a serem repassados de forma
automática, sob a modalidade fundo a fun-
do, em conta única e específica para cada
bloco de financiamento de que trata a Por-
taria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de
2007.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atri-
buição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e

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 a Lei Complementar nº 141, de 13 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 ser-
viços 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 o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994,
que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e au-
tomático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de
saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras pro-
vidências;

Considerando o disposto no art. 6º do Decreto nº 1.651, de
28 de setembro de 1995, que dispõe sobre a comprovação da apli-
cação de recursos transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011,
que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;

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 serviços de saúde na forma de blocos de
financiamento e o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 2.707/GM/MS, de 17 de no-
vembro de 2011, que regulamenta o § 5º do art. 2º do Decreto nº
7.507, de 2011; e

Considerando a necessidade de estabelecer orientações para
o repasse dos recursos federais que compõem cada bloco de fi-
nanciamento, a serem transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios de forma automática, sob a modalidade fundo a fun-
do, em conta específica por bloco de financiamento, resolve:

Art. 1º Esta Portaria redefine as orientações para opera-
cionalização das transferências de recursos federais aos Estados, Dis-
trito Federal e Municípios, a serem repassados de forma automática,
sob a modalidade fundo a fundo, em conta única e específica para
cada bloco de financiamento de que trata a Portaria nº 204/GM/MS,
de 29 de janeiro de 2007.

Art. 2º As contas específicas de que trata esta Portaria serão
abertas pelo Ministério da Saúde, por meio da Diretoria-Executiva do
Fundo Nacional de Saúde (FNS/SE/MS), por processo automático,
para todos os blocos de financiamento de que trata a Portaria nº
204/GM/MS, de 2007, exclusivamente nas seguintes instituições fi-
nanceiras:

I - Banco do Brasil S/A;
II - Caixa Econômica Federal;
III - Banco da Amazônia S/A; e
IV - Banco do Nordeste do Brasil S/A.
§ 1º As instituições financeiras de que trata este artigo de-

verão firmar acordos de cooperação com o FNS/SE/MS, para es-
tabelecer as regras de operacionalização.

§ 2º O FNS/SE/MS somente abrirá contas vinculadas ao
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) próprio do respectivo
fundo de saúde, nos termos do regulamento editado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

Art. 3º Os recursos federais provenientes de acordos de em-
préstimos internacionais serão movimentados por meio de contas es-
pecíficas abertas com a nomenclatura do respectivo bloco de fi-
nanciamento.

Art. 4º Os recursos do Bloco de Financiamento da Assis-
tência Farmacêutica serão movimentados por meio de contas espe-
cíficas abertas para cada um de seus componentes.

Art. 5º Os recursos financeiros relativos às ações vinculadas
a cada bloco de financiamento serão transferidos aos Estados, Distrito
Federal e Municípios conforme cronograma de desembolso do Fundo
Nacional de Saúde, obedecida a programação financeira do Tesouro
Nacional.

Art. 6º As contas correntes para repasse de recursos oriundos
do Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde serão abertas
em conformidade com o projeto aprovado.

Art. 7º A solicitação de alteração do domicílio bancário pelo
gestor de saúde deverá ser feita por meio de encaminhamento de
expediente, incluindo-se a respectiva exposição de motivos, ao Di-
retor-Executivo do FNS/SE/MS, para fim de análise de sua via-
bilidade.

Art. 8º As regras de formação da nomenclatura das contas
correntes encontram-se no Anexo a esta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 10. Fica revogada a Portaria nº 2.485/GM/MS, de 21 de
outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 202, Seção
1, de 22 de outubro de 2009, página 46.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

DAS REGRAS DE FORMAÇÃO DA NOMENCLATURA
DAS CONTAS CORRENTES

A) A nomenclatura das contas correntes seguirá o formato
AAA/BBBBBBBBBBB-FNS CCCCC (25 posições), sendo:
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