
PORTARIA Nº 222, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

Renova a qualificação e especifica a composição do incentivo de custeio da Central de 

Regulação das Urgências (CRU) Rio Verde (Sudoeste I e II) e Unidades Móveis, destinadas ao 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), e mantém os recursos do Bloco de 

Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar incorporados ao limite financeiro de Média e Alta 

Complexidade (MAC), do Estado de Goiás e Municípios 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do 

parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

Considerando a Portaria nº 1.315/GM/MS, de 25 de maio de 2017, que qualifica a Central de  

Regulação das Urgências, Unidades de Suporte Básico e Unidades de Suporte Avançado do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), pertencentes à Regional de Rio Verde 

(GO), e Bases Descentralizadas, e municípios, e autoriza a transferência de incentivo de custeio 

aos municípios; 

Considerando o Título II - Do componente do serviço de atendimento móvel de urgência 

(SAMU 192) - da Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que 

consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde; 

Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que 

consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 

ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; 

Considerando a Portaria nº 288/SAS/MS, de 12 de março de 2018, que redefine a 

operacionalização do cadastramento de serviços de atendimento pré-hospitalar móvel de 

urgência e o elenco de profissionais que compõem as equipes do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU 192) no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); 

Considerando a Portaria nº 3.464/GM/MS, de 17 de dezembro de 2019, que habilita Centrais 

de Regulação das Urgências (CRU), Unidades de Suporte Básico (USB), Unidades de Suporte 

Avançado (USA), Unidades Móvel Tipo Motocicleta (Motolância) e Equipes de Embarcação 

(Ambulancha) destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192),  

pertencentes às Centrais de Regulação das Urgências, e estabelece recurso do Bloco de 

Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - a ser incorporado ao limite financeiro de Média e 

Alta Complexidade (MAC) dos Estados e Municípios; e 

Considerando a documentação apresentada pelos Municípios do Estado de Goiás em 

Propostas SAIPS, e a correspondente avaliação e aprovação da Coordenação-Geral de Urgência 

- CGURG/DAHU/SAES/MS, através do Parecer Técnico nº 1282/2019, constante do NUP-SEI nº 

25000.209948/2015-44, resolve: 

Art. 1º Fica renovada a qualificação da Central de Regulação das Urgências (CRU) Rio Verde 

(Sudoeste I e II) e Unidades Móveis, destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU 192), de Municípios, conforme anexo a esta Portaria. 



Parágrafo único. A qualificação será válida por dois anos, de acordo com o art. 928, da Portaria 

de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, podendo ser renovada mediante 

novo processo de avaliação. 

Art. 2º Fica especificada a composição do incentivo de custeio da Central de Regulação das 

Urgências e Unidades Móveis, conforme anexo a esta Portaria.  

Parágrafo único. O desmembramento do incentivo em valores específicos para a habilitação e 

para a qualificação das mencionadas unidades, não acarreta impacto nos limites financeiros de 

Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro a partir da 

1ª (primeira) parcela de 2020. 

Art. 4º Fica sem efeito a Portaria nº 58/GM/MS, de 9 de janeiro de 2020, publicada no Diário 

Oficial da União nº 8, de 13 de janeiro de 2020, Seção 1, página 63.  

LUIZ HENRIQUE MANDETTA 
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d) Expandir e continuar a desenvolver centros culturais em cada país.

e) Incentivar a cooperação estável e de longo prazo entre as principais instituições
culturais e entre importantes festivais de arte.

3. Esportes

a) Empreender esforços conjuntos para promover atividades esportivas entre
instituições de esportes, com foco especial nas pessoas com deficiência, idosos, crianças e
jovens socialmente vulneráveis.

b) Fortalecer a cooperação para incentivar o desenvolvimento de jovens talentos
por diferentes meios, como centros de treinamento e academias esportivas.

c) Estimular a promoção de campos de treinamento, competições e intercâmbio de
atletas, para-atletas, treinadores e equipe técnica em esportes de alto desempenho.

Artigo 5
Pontos focais

1. Ambos os Participantes concordam que este Memorando de Entendimento pode
contribuir muito para promover e aprimorar ainda mais os instrumentos já em vigor entre
eles.

2. Com o objetivo de coordenar e facilitar este Memorando de Entendimento, os
Participantes estabelecem os seguintes Pontos Focais:

a) Pela República Federativa do Brasil: a Secretaria de Negociações Bilaterais no
Oriente Médio, Europa e África, do Ministério das Relações Exteriores;

b) Pelosos Emirados Árabes Unidos: Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação Internacional.

Artigo 6

Disposições finais

1) Ambos os participantes trabalharão na ativação deste Memorando de
Entendimento por meio da celebração de Acordos, Memorandos de Entendimento e
Programas Executivos, bem como na intensificação de visitas oficiais aos dois países.

2) Ambos os participantes podem adicionar outros campos de cooperação após
serem aprovados pelos canais diplomáticos.

3) Este Memorando de Entendimento de Parceria Estratégica não afetará as
Convenções, Memorandos de Entendimento e Protocolos assinados entre ambos os
Participantes.

4) Este Memorando de Entendimento produzirá efeitos na data de sua assinatura,
permanecerá válido por um período inicial de cinco (5) anos e será renovado,
automaticamente, por períodos sucessivos de cinco anos.

5) Qualquer um dos Participantes pode, a qualquer momento, terminar este
Memorando de Entendimento, notificando por escrito o outro Participante de sua
intenção, caso em que a rescisão entrará em vigor três (3) meses após a data da
notificação.

6) Esse término não afetará o cumprimento dos compromissos, obrigações,
programas de trabalho, contratos e convenções que estejam sendo implementados, salvo
se ambos os Participantes acordarem o contrário por escrito.

7) Este Memorando de Entendimento pode ser modificado mutuamente, em
qualquer momento, pela troca de Notas entre os dois Participantes por meio de canais
diplomáticos. A alteração terá efeitos de acordo com os procedimentos previstos. Qualquer
disputa decorrente da interpretação ou da aplicação deste Memorando de Entendimento
será resolvida amigavelmente mediante consultas e negociações entre os Participantes, por
meio de canais diplomáticos.

8) Este Memorando de Entendimento não cria compromissos vinculantes aos
Participantes perante o direito internacional ou em suas respectivas legislações internas.

Feito em Abu Dhabi, em 27 de outubro de 2019, em
duplicata , nos idiomas português, árabe e inglês, sendo
cada texto igualmente autêntico. Em caso de divergência

na interpretação das disposições deste Memorando de
Entendimento, o texto em inglês prevalecerá.

Pelo Governo da
República Federativa do Brasil

ERNESTO ARAÚJO
Ministro de Estado das Relações Exteriores

Pelo Governo dos
Emirados Árabes Unidos

S.A. SHEIKH ABDULLAH BIN ZAYED AL NAHYAN
Ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação

Internacional

Ministério da Saúde

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 222, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

Renova a qualificação e especifica a composição do incentivo de custeio da Central de Regulação
das Urgências (CRU) Rio Verde (Sudoeste I e II) e Unidades Móveis, destinadas ao Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), e mantém os recursos do Bloco de Custeio das
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar incorporados ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC),
do Estado de Goiás e Municípios

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 1.315/GM/MS, de 25 de maio de 2017, que qualifica a Central de Regulação das Urgências, Unidades de Suporte Básico e Unidades de Suporte

Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), pertencentes à Regional de Rio Verde (GO), e Bases Descentralizadas, e municípios, e autoriza a transferência de
incentivo de custeio aos municípios;

Considerando o Título II - Do componente do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU 192) - da Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017,
que consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para
as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 288/SAS/MS, de 12 de março de 2018, que redefine a operacionalização do cadastramento de serviços de atendimento pré-hospitalar móvel de
urgência e o elenco de profissionais que compõem as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);

Considerando a Portaria nº 3.464/GM/MS, de 17 de dezembro de 2019, que habilita Centrais de Regulação das Urgências (CRU), Unidades de Suporte Básico (USB), Unidades de
Suporte Avançado (USA), Unidades Móvel Tipo Motocicleta (Motolância) e Equipes de Embarcação (Ambulancha) destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192),
pertencentes às Centrais de Regulação das Urgências, e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar - a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) dos Estados e Municípios; e

Considerando a documentação apresentada pelos Municípios do Estado de Goiás em Propostas SAIPS, e a correspondente avaliação e aprovação da Coordenação-Geral de
Urgência - CGURG/DAHU/SAES/MS, através do Parecer Técnico nº 1282/2019, constante do NUP-SEI nº 25000.209948/2015-44, resolve:

Art. 1º Fica renovada a qualificação da Central de Regulação das Urgências (CRU) Rio Verde (Sudoeste I e II) e Unidades Móveis, destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU 192), de Municípios, conforme anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. A qualificação será válida por dois anos, de acordo com o art. 928, da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, podendo ser renovada
mediante novo processo de avaliação.

Art. 2º Fica especificada a composição do incentivo de custeio da Central de Regulação das Urgências e Unidades Móveis, conforme anexo a esta Portaria.
Parágrafo único. O desmembramento do incentivo em valores específicos para a habilitação e para a qualificação das mencionadas unidades, não acarreta impacto nos limites

financeiros de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro a partir da 1ª (primeira) parcela de 2020.
Art. 4º Fica sem efeito a Portaria nº 58/GM/MS, de 9 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 8, de 13 de janeiro de 2020, Seção 1, página 63.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

ANEXO

. IBGE UF MUNICÍPIO C N ES G ES T ÃO Nº PROPOSTA
SAIPS

D ES C R I Ç ÃO CÓDIGO DE INCENTIVO HABILITAÇÃO CÓDIGO DE INCENTIVO QUALIFICAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DE
HABILITAÇÃO ANUAL R$

INCENTIVO FINANCEIRO DE
QUALIFICAÇÃO ANUAL R$

TOTAL DE INCENTIVO
FINANCEIRO ANUAL R$

. 521880 GO RIO
VERDE

6941710 MUNICIPAL 102202 CRU 82.45 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS
URGÊNCIAS SAMU 192

82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS
SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS

823.200,00 207.858,00 1.031.058,00

. 6945775 102203 USB 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR USB 192

157.500,00 105.528,00 263.028,00

. 5773792 102204 USA 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192

462.000,00 116.652,00 578.652,00

. 9886672 - USB 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR USB 192

- 157.500,00 0,00 157.500,00

. 521310 MINEIROS 7276583 MUNICIPAL 102061 USB 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR USB 192

82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS
SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS

157.500,00 105.528,00 263.028,00

. 7276591 102059 USA 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192

462.000,00 116.652,00 578.652,00

. T OT A L 2.219.700,00 652.218,00 2.871.918,00
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