
PORTARIA Nº 2.361, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020 

Restabelece o repasse de recurso financeiro destinado ao custeio da habilitação da Unidade de 

Suporte Avançado (USA) e Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU 192) do Município de Juína (MT). 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO, 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 as Bases Descentralizadas, 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 1.902/GM/MS, de 30 de julho de 2020, que suspende o repasse de 

recurso financeiro destinado ao custeio da habilitação da Unidade de Suporte Avançado (USA) 

e Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) 

do Município de Juína (MT); e 

Considerando o Parecer Técnico nº 968/2020, da Coordenação-Geral de Urgência - 

CGURG/DAHU/SAES/MS, constante do Processo SEI nº 25000.094040/2020-97, resolve: 

Art. 1º Fica restabelecido o repasse de recurso financeiro destinado ao custeio da habilitação 

da Unidade de Suporte Avançado (USA) e Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) do Município de Juína (MT), conforme anexo a 

esta Portaria. 

Parágrafo único. Os valores que constam do anexo a esta Portaria foram especificados e 

atualizados conforme incisos I a VIII do art. 923 da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 

28 de setembro de 2017, Seção VII, Capítulo II, Título VIII, que dispõe sobre incentivos 

financeiros de custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua 

Central de Regulação das Urgências. 



Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para o restabelecimento, 

regular e automático, dos montantes constantes do anexo a esta Portaria, em parcelas 

mensais, para o Fundo Municipal de Saúde de Juína (MT). 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro para a 9ª 

(nona) parcela de 2020. 

EDUARDO PAZUELLO 



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020090400120
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ANEXO

. IBGE
UF

MUNICÍPIO C N ES G ES T ÃO D ES C R I Ç ÃO PORTARIA HABILITAÇÃO EM
CUSTEIO

INCENTIVO
FINANCEIRO DE
H A B I L I T AÇ ÃO
(ANUAL R$)

VALOR DO INCREMENTO DE CUSTEIO
EM 2012 (30% AMAZÔNIA LEGAL)
(ANUAL R$)

VALOR DO INCREMENTO DE
CUSTEIO EM 2013 (ANUAL R$)

VALOR DO INCREMENTO DE
CUSTEIO DE 2015 (ANUAL R$)

VALOR DO REPASSE A SER
RESTABELECIDO (ANUAL R$)

. 510515 MT JUÍNA 7373724 MUNICIPAL USA PORTARIA Nº 4.105/GM/MS, DE
17 DE DEZEMBRO DE 2010

330.000,00 99.000,00 132.000,00 39.600,00 600.600,00

. 7105525 USB 150.000,00 45.000,00 7.500,00 2.250,00 204.750,00

. T OT A L 480.000,00 144.000,00 139.500,00 41.850,00 805.350,00

DESPACHO Nº 84, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020

Ref. Processo Administrativo: 25000.153860/2019-94
Interessado: Lar Dom Bosco - Comunidade Terapêutica
Assunto: Recurso administrativo hierárquico interposto em face de decisão que manteve o
indeferimento de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde.
Decisão: À vista do que consta dos autos, adoto como razões de decidir os fundamentos
de mérito e de fato apresentados na NOTA TÉCNICA Nº 40/2020-CGCER/DCEBAS/SA ES / M S ,
bem como as razões de direito expostas pela Consultoria Jurídica, nos termos do PARECER
nº 00801/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, e respectivos Despachos de aprovação, e NEGO
PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto pela Entidade acima referenciada.

EDUARDO PAZUELLO
Ministro

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PORTARIA GAB/SVS Nº 27, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020

Torna sem efeito a Portaria nº 26/GAB/SVS/MS, de
01 de setembro de 2020.

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 34, do Decreto nº 9.795, de 11 de maio de 2019, resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 26/GAB/SVS/MS, de 01 de setembro de
2020, publicada no Diário Oficial da União nº 170, de 3 de setembro de 2020, Seção 1,
página 73.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

PORTARIA GAB/SVS Nº 28, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020

Institui a Câmara Técnica Assessora em Imunização
e Doenças Transmissíveis.

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 34, do Decreto nº 9.795, de 11 de maio de 2019, resolve:

Art. 1º - Instituir Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças
Transmissíveis para prestar consultoria e assessoramento ao Secretário de Vigilância em
Saúde e emitir parecer técnico em matérias específicas de interesse da Coordenação-
Geral do Programa Nacional de Imunizações, da Coordenação-Geral de Vigilância em
Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial e, da Coordenação-Geral da Vigilância
Arboviroses.

Parágrafo primeiro: São atribuições da Câmara Técnica Assessora em
Imunização e Doenças Transmissíveis - CTAIDT:

I - debater, revisar, promover, avaliar e auxiliar tecnicamente e cientificamente
a motivação de decisões técnicas relevantes, que versem sobre doenças preveníveis por
vacinas de interesse do Programa Nacional de Imunizações;

II - avaliar a situação epidemiológica das doenças imunopreveníveis por vacina
no país;

III - Debater, revisar, promover, auxiliar tecnicamente e cientificamente as
decisões que versem sobre temas técnicos específicos das Coordenações do
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis;

IV - Elaborar relatórios e encaminhar propostas de conteúdo técnico e
científico para apreciação e decisão do Secretário de Vigilância em Saúde;

V - Desenvolver estudos técnicos e científicos com o objetivo de assessorar e
subsidiar as decisões do Secretário de Vigilância em Saúde nas ações de interesse do
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis;

VI - Recomendar temas de pesquisa e contribuir na revisão e elaboração de
normas técnicas e científicas de interesse do Departamento de Imunização e Doenças
Transmissíveis.

Art. 2º. Compõem a Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças
Transmissíveis - CTAIDT:

I - Diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis;
II - Coordenador - Geral integrante do DEIDT;
III - Convidados especiais, escolhidos dentre os representantes integrantes do

Conass, Conasems, de segmentos do Poder Público, Autarquias, da Comunidade Científica
e da sociedade, oriundos de instituições públicas e privadas, que estejam envolvidos
técnica e cientificamente com o tema de debate.

Parágrafo único. Os participantes da CTAIDT no ato da reunião deverão
declarar a inexistência de conflito de interesses com o exercício de suas atividades
públicas ou privadas e o tema de debate e, na eventualidade de existência de conflito de
interesses, os mesmos deverão abster-se de participar da discussão e de deliberar sobre
o assunto.

Art. 3º. Os convidados especiais serão indicados pelo Diretor do Departamento
de Imunização e Doenças Transmissíveis e convidados a participar da CTAIDT,
formalmente, pelo Secretário de Vigilância em Saúde.

Parágrafo primeiro. O convite deverá indicar o tema de abordagem, o local,
data e horário da reunião.

Parágrafo segundo. As reuniões da CTAIDT devem ser gravadas e formalizadas
em ata, que deverá conter o resumo das recomendações adotadas e a assinatura dos
participantes.

Art. 4º A CTAIDT é coordenada pelo Diretor do Departamento de Imunização
e Doenças Transmissíveis - DEITD ou seu substituto, com as seguintes atribuições:

I - coordenar as reuniões da Câmara Técnica Assessora;
II - indicar o Coordenador - Geral específico do DEIDT para desenvolver o

debate e o funcionamento das atividades da Câmara Técnica Assessora;
III - indicar os nomes dos representantes do CONASS e CONASEMS;
IV - indicar o nome dos representantes legais de segmentos do Poder Público,

das Autarquias, da Comunidade Científica e da sociedade, que participarão das reuniões
da CTAIDT como integrantes especiais;

V - após aprovação, encaminhar atas e relatórios técnico-científicos produzidos
em reunião, para ciência e assinatura do Secretário de Vigilância em Saúde;

VI - autorizar a formalização de equipes de trabalho, sempre que necessário
para desenvolver o tema de debate e as recomendações técnicas necessárias;

VII - submeter à aprovação do Secretário de Vigilância em Saúde, as
recomendações técnico-científicas produzidas em reuniões ordinárias e extraordinárias da
C TAIDT.

Art. 5º. Os integrantes da CTAIDT terão as seguintes competências:
I - participar das reuniões técnicas ordinárias e extraordinárias;
II - identificar, analisar, discutir, opinar e deliberar recomendações técnicas

sobre o tema e/ou elaborar material técnico - científico para debate na CTAIDT ;

III - solicitar ao Coordenador, com antecedência mínima de 10 (dez) dias,
pedido de convocação de reunião extraordinária, com o objetivo de tratar de assunto
relevante ou de urgência;

V - indicar ao Coordenador, o nome de pessoas ou de representantes de
entidades públicas ou privadas, a fim de participar de debate ou tema específico;

VI - acompanhar, debater e apresentar temas relevantes sobre a situação
epidemiológica das doenças no país.

Art. 6º. A CTAIDT reunir-se-á a cada 6 (seis) meses ou, extraordinariamente,
quando convocada por seu Coordenador e serão formalizadas conforme Termo de
Referência, ANEXO.

Parágrafo único. Os participantes da CTAIDT não poderão indicar
representantes ou substitutos no caso de impedimento no comparecimento às reuniões
ordinárias e extraordinárias.

Art. 7º. As reuniões ordinárias e extraordinárias serão realizadas em
B r a s í l i a / D F.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

ANEXO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA ASSESSORA EM
IMUNIZAÇÃO E DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

1. Introdução
Breve descrição do histórico do assunto que será objeto de debate na reunião

da câmara técnica assessora.
(Apresentar resumo dos principais objetivos pretendidos pela Câmara Técnica

Assessora - suficientes para justificar a realização de reunião).
2. Temas a serem discutidos.
(Breve indicação dos propósitos que serão objeto de discussão no âmbito da

câmara técnica).
Recomenda-se a criação de um regime de prioridades para as discussões, de

forma a melhor organizar os trabalhos pretendidos.
3. Metas e Objetivos.
(Apontar as metas e os objetivos que se pretende alcançar com a instalação

da câmara técnica).
Obs: As metas são pontos amplos e abrangentes, que devem focar no projeto

como um todo. Os objetivos, por sua vez, referem-se a pontos mais tangíveis e,
preferencialmente, classificados em de curto, médio ou longo prazo.

4. Composição.
(Indicar os participantes que farão parte da composição da câmara técnica,

apontando o segmento por eles representado, bem como as associações ou entidades
que representam. Embora não seja obrigatório, é recomendável incluir ainda as formas de
contato com estes membros, como seu endereço de correio eletrônico e números de
telefone).

5. Metodologia dos trabalhos.
(Especificar detalhes sobre o funcionamento pretendido para os trabalhos da

câmara técnica).
Neste tópico, devem ser explicitados, obrigatoriamente, os seguintes pontos:
Data da Reunião.
Horário e Pauta.
Prazos para entrega de trabalhos/relatórios, se necessário.

6. Cronograma de atividades.
O cronograma deve incluir, obrigatoriamente, a indicação da data de início e

de término dos trabalhos.
DATA xx/xx/xxxx.
AT I V I DA D E :
OBJETIVO:
- Data máxima para conclusão dos trabalhos: xx/xx/xxxx.
- Conclusão dos trabalhos, entrega do objeto e apresentação do relatório

final.
7. Considerações finais.
Espaço destinado a outras considerações, não constantes nos demais itens do

termo de referência, mas cujo comunicado se faça importante.
CIDADE, DIA de MÊS de ANO.
____________________________________________
(Assinatura do Diretor)
A P R OV A D O
____________________________________________
Secretário de Vigilância em Saúde.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

RESOLUÇÃO OPERACIONAL - RO Nº 2.598, DE 28 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre o restabelecimento da
comercialização de planos ou produtos da
operadora Odontoponta Clínica Odontológica
Lt d a .

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no
uso das atribuições que lhe conferem a alínea "c" do inciso II do art. 30 do Regimento
Interno, instituído pela Resolução Regimental - RR nº 01, de 17 de março de 2017, na
forma do disposto no art. 24 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, alterada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, em reunião ordinária de 27
de agosto de 2020, considerando os elementos constantes do processo administrativo
nº 33910.031103/2019-26, adotou a seguinte Resolução Operacional e eu, Diretor-
Presidente Substituto, determino a sua publicação:

Art. 1º Fica restabelecida a comercialização de planos ou produtos da
operadora Odontoponta Clínica Odontológica Ltda., registro ANS nº 41.667-3 e CNPJ nº
03.785.927/0001-72, revogando-se o disposto no art. 2º da Resolução Operacional - RO
nº 2.551 de 15 de maio de 2020.

Art. 2º Esta Resolução Operacional - RO entra em vigor na data de sua
publicação.

ROGÉRIO SCARABEL
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