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PORTARIA Nº 3.128, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Habilita o Hospital das Clínicas de Uberlândia, estado de Minas Gerais, para realização do Componente Atenção Especializada no Processo Transexualiz a d o r.

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,
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 bloco de

financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 2.836/GM/MS, de 1º de dezembro de 2011, que institui no âmbito do SUS, a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays Bissexuais, Travestis e Transexuais;
Considerando a Portaria nº 2.803/GM/MS, de 19 de novembro de 2013, que redefine e amplia o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando o Parecer favorável da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, com a pactuação na CIRA nº 173, a homologação Ad Referendum da CIB/SUS/MG, disposto no Art. 48, de seu Regimento

Interno em 17 de fevereiro de 2016 e o Parecer Técnico SUBPAS/SRAS/DRA/CDRAC nº 115 de 01/09/2016 e o Ofício do COSEMS/MG nº 337 de 21 de setembro de 2016; e
Considerando a avaliação da Secretaria de Atenção à Saúde - Departamento de Atenção Especializada e Temática - Coordenação Geral de Média e Alta Complexidade, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o estabelecimento de saúde a seguir descrito, para realização do Componente Atenção Especializada no Processo Transexualizador - modalidade ambulatorial (Códigos 30.02):

CNPJ CNES Razão Social/Nome Fantasia
25648387000207 2146355 Hospital das Clínicas de Uberlândia

Art. 2º 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 em Média e Alta complexidade, Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC, Plano
Orçamentário 0000.

Art. 3º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência dezembro de 2016.

RICARDO BARROS

PORTARIA Nº 3.129, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Autoriza repasse no Piso Variável de Vi-
gilância em Saúde (PVVS) do Componente
de Vigilância em Saúde de recurso finan-
ceiro para implementação de ações contin-
genciais de prevenção e controle do vetor
Aedes aegypti.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atri-
buições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do
artigo 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;

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 Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de
1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do
SUS;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro
de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal,
para dispor dos valores mínimos a serem aplicados anualmente pela
União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e ser-
viços públicos de saúde;

Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 09 de julho de
2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para
execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema
Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária;

Considerando a Portaria nº 1.955/GM/MS, de 02 de de-
zembro de 2015, que altera e acresce dispositivos à Portaria nº
1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as respon-
sabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das
ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

Considerando a Portaria nº 2.057/GM/MS, de 21 de outubro
de 2016, que atualiza os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde
do Componente de Vigilância em Saúde do Bloco de Vigilância em
Saúde, com base na estimativa populacional do IBGE para 2015,
definindo doravante os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde
das 27 (vinte e sete) Unidades Federadas;

Considerando os diversos condicionantes que permitem a
manutenção de criadouros do mosquito Aedes aegypti nos muni-
cípios, a co-circulação dos quatro sorotipos da dengue no país e a
existência de grande contingente populacional exposto previamente a
infecções pelo vírus, aumentando o risco para ocorrência de epi-
demias com formas graves da doença e elevado número de óbitos;

Considerando a febre de chikungunya no Brasil, com trans-
missão autóctone comprovada em alguns municípios e o risco imi-
nente de expansão do vírus, uma vez que este é transmitido pelo
mosquito Aedes aegypti, mesmo transmissor da dengue, amplamente
distribuídos no país;

Considerando também o vírus Zika e sua rápida dispersão
para todas as regiões do país, o que tem provocado epidemias im-
portantes acompanhadas de graves manifestações neurológicas, como
a síndrome de Guillan Barré, e surtos de malformações congênitas
com microcefalias em bebês;

Considerando a necessidade de intensificar as medidas de
vigilância, prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti;

Considerando a necessidade de realização de levantamentos
de índices de infestação para ser utilizado como ferramenta para
qualificação das ações de prevenção e controle do mosquito Aedes
aegypti e o envio das informações para o nível federal, resolve:

Art. 1º Fica autorizado repasse no Piso Variável de Vigi-
lância em Saúde (PVVS) do Componente de Vigilância em Saúde de
recurso financeiro para custeio de ações contingenciais de prevenção
e controle do vetor Aedes aegypti.

Art. 2° Os recursos financeiros corresponderão a R$
152.103.611,63 (cento e cinquenta e dois milhões, cento e três mil,
seiscentos e onze reais e sessenta e três centavos), a serem trans-
feridos aos Fundos Municipais de Saúde e Fundo de Saúde do Dis-
trito Federal em duas parcelas, conforme anexo I.

§ 1º A primeira parcela, no valor total de R$ 91.262.145,48
(noventa e um milhões, duzentos e sessenta e dois mil, cento e
quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), será repassada a
partir da data da publicação desta Portaria.

§ 2º O repasse da segunda parcela, no valor total de R$
60.841.423,17 (sessenta milhões, oitocentos e quarenta e um mil,
quatrocentos e vinte e três reais e dezessete centavos), está con-
dicionado aos critérios descritos nos artigos 3º e 4º.

Art. 3º Para o recebimento da segunda parcela os Municípios
e o Distrito Federal deverão atender os seguintes critérios:

I - realizar o Levantamento Rápido de Índice de Infestação
por Aedes aegypti - LIRAa nos municípios infestados pelo vetor
Aedes aegypti, com mais de 2.000 imóveis, conforme descrito no
manual técnico Levantamento rápido de índices para Aedes aegypti -
LIRAa para vigilância entomológica do Aedes aegypti no Brasil:

metodologia para avaliação dos índices de Breteau e Predial e tipo de
recipientes;

II - realizar o levantamento por meio do Levantamento de
Índice Amostral - LIA, nos municípios infestados pelo vetor Aedes
aegypti, com menos de 2.000 imóveis, conforme descrito nas Di-
retrizes Nacionais de Prevenção e Controle da Dengue; e

III - realizar monitoramento por ovitrampa ou larvitrampa
nos municípios não infestados, conforme descrito nas Diretrizes Na-
cionais de Prevenção e Controle da Dengue.

Parágrafo único. Excepcionalmente serão consideradas as
metodologias alternativas de levantamento de índices executadas pe-
los municípios, desde que repassada a informação para o nível federal
na forma estabelecida no artigo 4º.

Art. 4º As informações geradas, após o atendimento dos
critérios descritos no artigo 3º, deverão ser consolidadas pelas Se-
cretarias Estaduais de Saúde e enviadas, até o dia 30 de junho de
2017, para o Ministério da Saúde, conforme estabelecido abaixo:

I - os resultados do LIRAa deverão ser consolidados pelo
instrumento disponibilizado pelo Ministério da Saúde (Sistema LI-
RAa);

II - as informações referentes ao inciso II do artigo 3º serão
encaminhadas em planilha padronizada, conforme modelo constante
do anexo II; e

III - as informações referentes ao inciso III e parágrafo único
do artigo 3º serão encaminhadas em planilha padronizada, conforme
modelo constante no anexo III.

Art. 5º Na hipótese de execução integral do objeto origi-
nalmente pactuado e verificada sobra de recursos financeiros, o ente
federativo poderá efetuar o remanejamento dos recursos e a sua apli-
cação nos termos da Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de
2007.

Art. 6º Nos casos em que for verificada a não execução
integral do objeto originalmente pactuado e a existência de recursos
financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para os fundos
de saúde estaduais, distrital e municipais não executados, seja parcial
ou totalmente, o ente federativo estará sujeito à devolução dos re-
cursos financeiros transferidos e não executados, acrescidos da cor-
reção monetária prevista em lei, observado o regular processo ad-
ministrativo.

Art. 7º Nos casos em que for verificado que os recursos
financeiros transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) foram
executados, total ou parcialmente em objeto distinto ao originalmente
pactuado, aplicar-se-á o 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.

Art. 8º O ente federativo beneficiado, constante desta Por-
taria, que esteja com repasse do Piso Fixo de Vigilância em Saúde
(PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco
de Vigilância em Saúde bloqueado, por não alimentação do SIM e
SINAN, não fará jus aos recursos previstos nesta Portaria caso a
regularização da alimentação dos sistemas ocorra após 90 (noventa)
dias da data de publicação do bloqueio, conforme disposto no § 2º do
art. 39 da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013.

Art. 9º O FNS adotará as medidas necessárias para as trans-
ferências de recursos estabelecidas nessa Portaria aos respectivos
Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamentos
instruídos.

Art. 10. Os créditos orçamentários de que tratam a presente
Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde,
devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.305.2015.20AL - In-
centivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a
Vigilância em Saúde.

Art.11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RICARDO BARROS

ANEXO I

UF IBGE Município VALOR TOTAL (R$) 1º PARCELA (R$) 2º PARCELA (R$)
AC 120001 Acrelândia 1 8 . 11 9 , 1 5 10.871,49 7.247,66
AC 120005 Assis Brasil 9.281,59 5.568,95 3.712,63
AC 120010 Brasiléia 31.157,52 18.694,51 12.463,00
AC 120013 Bujari 13.717,59 8.230,55 5.487,03
AC 120017 Capixaba 1 3 . 7 1 5 , 11 8.229,06 5.486,04
AC 120020 Cruzeiro do Sul 11 3 . 11 9 , 8 4 67.871,90 45.247,93
AC 120025 Epitaciolândia 23.216,77 13.930,06 9.286,70
AC 120030 Feijó 45.181,88 27.109,12 18.072,75
AC 120032 Jordão 11 . 6 5 0 , 2 1 6.990,12 4.660,08
AC 120033 Mâncio Lima 26.643,90 15.986,34 10.657,56
AC 120034 Manoel Urbano 13.406,51 8.043,90 5.362,60
AC 120035 Marechal Thaumaturgo 26.212,59 15.727,55 10.485,03
AC 120038 Plácido de Castro 26.672,84 16.003,70 10.669,13
AC 120039 Porto Walter 16.692,58 10.015,54 6.677,03
AC 120040 Rio Branco 484.105,04 290.463,02 193.642,01
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