
Nº 215, terça-feira, 5 de novembro de 2013 41ISSN 1677-7042

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IM
PRENSA NACIONAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012013110500041

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

1

Considerando a Portaria nº 1.473/GM/MS, de 18 de julho de 2013, que altera valores da
Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, que redefine as diretrizes para a implantação do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências,
componente da Rede de Atenção às Urgências; e

Considerando o Parecer Técnico nº 1.226/CGUE/DAHU/SAS/MS, de 10 de outubro de 2013,
que aprova o repasse financeiro ao respectivo Fundo Municipal de Saúde de Taubaté (SP), resolve:

Art. 1º Ficam destinados recursos financeiros para ampliação e aquisição de mobiliário e
equipamentos de rede e tecnologia para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) da
Central de Regulação das Urgências, Regional de Taubaté (SP), com bases descentralizadas nos Mu-
nicípios de Taubaté (SP), Campos do Jordão (SP), Lagoinha (SP), Natividade da Serra (SP), Pin-
damonhangaba (SP), Redenção da Serra (SP), Santo Antônio do Pinhal (SP), São Bento do Sapucaí (SP),
São Luis do Paraitinga (SP) e Tremembé (SP), conforme Anexo a esta Portaria.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência
correspondente à parcela única dos valores descritos para o Fundo Municipal de Saúde de Taubaté
(SP).

Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do
Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8933.0001 - Serviços de
Atenção as Urgências e Emergências na Rede Hospitalar - (PO 0005).

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Municípios das bases
descentralizadas

USB USA Investimento pa-
ra ampliação

Materiais e mobi-
liário

Equipamentos de
tecnologia da infor-

mática e rede
Taubaté (SP) 05 01 R$ 350.000,00 R$ 22.284,00 R$ 102.481,21

Campos do Jordão (SP) 02 01 - - -
Lagoinha (SP) 01 - - - -

Natividade da Serra (SP) 01 - - - -
Pindamonhangaba (SP) 03 01 - - -
Redenção da Serra (SP) 01 - - - -
Santo Antônio do Pinhal

(SP)
01 - - - -

São Bento do Sapucaí
(SP)

01 - - - -

São Luis do Paraitinga
(SP)

01 - - - -

Tr e m e m b é 01 - - - -
TOTAL R$ 474.765,21

PORTARIA Nº 2.644, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013

Estabelece recursos do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade a
serem disponibilizados ao Município de Salvador, Estado da Bahia.

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 fi-
nanciamento 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 o Ofício nº 242, de 25 de fevereiro de 2013, da Secretaria Municipal de Saúde de
Salvador;

Considerando a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite nº 71/CIB, de 28 de março de
2013, que aprova a alocação de recursos financeiros para a Rede de Oncologia do Estado da Bahia;

Considerando a Portaria nº 2.002/GM/MS, de 12 de setembro de 2009, que estabelece recursos
do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade a ser incorporado ao limite financeiro de Média e
Alta Complexidade do Estado da Bahia e do Município de Salvador; e

Considerando o Ofício nº 1.483/SMS/GAB, de 4 de outubro de 2013, da Secretaria Municipal
de Saúde de Salvador, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidos recursos financeiros no montante de R$ 16.916.388,93 (dezesseis
milhões, novecentos e dezesseis mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), a serem
disponibilizados ao Município de Salvador, Estado da Bahia.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, do
montante estabelecido no art. 1º desta Portaria ao Fundo Municipal de Saúde de Salvador, em parcela
única.

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 Controle do Câncer (Plano Orçamentário
0008).

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

PORTARIA Nº 2.645, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013

Estabelece recursos para custeio de Unidade de Pronto Atendimento (UPA
24h) Porte II, localizada no Município de Cambé (PR) - 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 1.889/GM/MS, de 19 de agosto de 2009, que habilita Unidade de
Pronto Atendimento (UPA 24h), no Município de Cambé (PR);

Considerando a Portaria nº 342/GM/MS, de 4 de março de 2013, que redefine as diretrizes para
implantação do componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), e do conjunto de serviços de
urgência 24 horas não hospitalares da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), em
conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências, e dispõe sobre incentivo financeiro de
investimento para novas UPAs 24h (UPA Nova) e UPAs 24h ampliadas (UPA Ampliada) e respectivo
incentivo financeiro de custeio mensal;

Considerando que foram apresentados, pelo Gestor/Proponente, os documentos exigidos pelos
incisos I, II, III e IV do art. 34 da Portaria nº 342/GM/MS, de 4 de março de 2013, para a obtenção de
recursos de custeio;

Considerando a visita técnica realizada pela Coordenação-Geral de Urgência e Emergência/De-
partamento de Atenção Hospitalar e Urgências/Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde
(CGUE/DAHU/SAS/MS), ao Município de Cambé (PR), no dia 9 de setembro de 2013; e

Considerando o Parecer Técnico nº 1.246/CGUE/DAHU/SAS/MS, de 4 de outubro de 2013,
constantes no processo nº 25000.175615/2013-42/MS, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidos recursos para custeio de Unidade de Pronto Atendimento (UPA
24h), localizada no Município de Cambé (PR), componente do Bloco da Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),
a serem disponibilizados ao Fundo Municipal de Saúde de Cambé (PR), excepcionalmente, em parcela
única.

Art. 2º Ficam estabelecidos recursos para custeio de Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h)
no montante anual R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), a serem incorporados ao Teto
Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade do Estado do Paraná e do Município de Cambé (PR),
transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, em parcelas mensais, de R$ 175.000,00 (cento e setenta e
cinco mil reais).

Município Código IBGE Porte UPA 24h CNES
Cambé (PR) - UPA 24h Silvia Man-

tovani
4103701 II 7326823

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular
e automática, do montante estabelecido nos arts. 1º e 2º desta Portaria, para o Fundo Municipal de Saúde
de Cambé (PR).

Art. 4º Os recursos financeiros, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do
Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585.0041 - Atenção à Saúde
da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade (Plano Orçamentário 0009 - UPA
24h).

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

PORTARIA Nº 2.646, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013

Habilita o Município de Calçado (PE) a receber 1 (uma) Unidade de Suporte
Básico, destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU
192), da Central de Regulação das Urgências, Regional de Caruaru (PE) e
autoriza a transferência de custeio ao Município.

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 3.144/GM/MS, de 17 de dezembro de 2009, que habilita a Central
de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Caruaru (PE);

Considerando a Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, que aprova as diretrizes para
a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação
das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências;

Considerando a Portaria nº 1.473/GM/MS, de 18 de julho de 2013, que altera valores da
Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, que redefine as diretrizes para a implantação do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências,
componente da Rede de Atenção às Urgências; e

Considerando o Parecer Técnico nº 1.224/CGUE/DAHU/SAS/MS, de outubro de 2013, que
aprova o repasse financeiro ao respectivo Fundo Municipal de Saúde de Calçado (PE), resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Município de Calçado (PE) a receber 1 (uma) Unidade de Suporte
Básico (USB), destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), da Central de
Regulação das Urgências, Regional de Caruaru (PE).

Art. 2º Fica autorizada a transferência de incentivo de custeio mensal para o Município de
Calçado (PE) no valor de R$ 13.125,00 (treze mil cento e vinte e cinco reais), conforme detalhado no
Anexo a esta Portaria.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular
e automática, para o Fundo Municipal de Saúde de Calçado (PE).

Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do
Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8761 - Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (SAMU 192).

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir
da competência setembro de 2013.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Município de repasse USB CHASSI PLACA Valor a ser pago a partir da
competência de agosto de 2013

Valor do repasse
anual

Calçado (PE) 01 8AC906633CE065925 PFY 0292 R$ 13.125,00 R$157.500,00
TO TA L R$157.500,00

PORTARIA Nº 2.647, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013

Institui a Rede Brasileira de Centros e Serviços de Informação sobre Me-
dicamentos (REBRACIM).

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

Considerando a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de
1990, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação Interfederativa, e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 1.996/GM/MS, de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre as
diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde;

Considerando as diretrizes para a implementação da Portaria nº 3.916/GM/MS, de 30 de outubro
de 1998, que aprova a Política Nacional de Medicamentos;

Considerando a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes
para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS;

Considerando a Portaria nº 4.283/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que aprova as diretrizes
e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no
âmbito dos hospitais;

Considerando as diretrizes e os eixos estratégicos de educação, informação e cuidado, cons-
tantes na Portaria nº 1.214/GM/MS, de 13 de junho de 2012, que institui o Programa Nacional de
Qualificação da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS;

Considerando a Portaria nº 834/GM/MS, de 14 de maio de 2013, que redefine o Comitê
Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos no âmbito do Ministério da Saúde (CN-
PURM);

Considerando a Resolução nº 338, de 6 de maio de 2004, do Conselho Nacional de Saúde, que
aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, cujo art. 2º, inciso XIII, estabelece como eixo
estratégico a promoção do uso racional de medicamentos, por intermédio de ações que disciplinem a
prescrição, a dispensação e o consumo;

Considerando a necessidade de promover a educação continuada para a promoção do uso
racional de medicamentos junto aos profissionais de saúde e Instituições de Ensino Superior;

Considerando que a implementação de centros de informação sobre medicamentos é uma das
intervenções fundamentais, recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para a promoção
do uso racional de medicamentos;
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Considerando que compete ao Departamento de Assistência
Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) elaborar e
acompanhar a execução de programas e projetos relacionados a pro-
dução, aquisição, distribuição, dispensação e uso de medicamentos no
âmbito do SUS, bem como coordenar a implementação de ações
relacionadas à assistência farmacêutica e ao acesso aos medicamentos
no âmbito dos Programas de Assistência Farmacêutica do Ministério
da Saúde; e

Considerando a necessidade de institucionalizar o serviço de
informação sobre medicamentos como estratégia para promoção do
uso racional de medicamentos e qualificação da assistência farma-
cêutica no âmbito do SUS, pleiteada nas Cartas dos 4 (quatro) Con-
gressos Brasileiros sobre o Uso Racional de Medicamentos e em
diversos outros documentos legais, resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Fica instituída a Rede Brasileira de Centros e Ser-

viços de Informação sobre Medicamentos (REBRACIM).
Art. 2º A REBRACIM é uma rede de centros colaboradores

no País voltada para execução de serviços e atividades direcionadas à
produção e à difusão de informação sobre medicamentos, visando ao
uso racional dessas tecnologias no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).

Parágrafo único. Para os fins desta Portaria, entende-se por
informação sobre medicamento a provisão de informação imparcial,
bem referenciada e criticamente avaliada sobre qualquer aspecto re-
ferente aos medicamentos, considerando-se:

I - indicação de uso;
II - posologia;
III - administração ou modo de uso;
IV - farmacologia geral;
V - farmacocinética e farmacodinâmica;
VI - reconstituição, diluição e estabilidade e compatibilidade

físico-química;
VII - reações adversas;
VIII - interações medicamentosas e alimentares;
IX - teratogenicidade;
X - farmacoterapia de eleição;
XI - conservação e armazenamento;
XII - toxicologia;
XIII - disponibilidade no mercado;
XIV - farmacotécnica;
XV - legislação;
XVI - eficácia; e
XVII - segurança, tais como precauções, contraindicações,

reações adversas e erros de medicação.
Art. 3º A REBRACIM adotará os princípios da Política Na-

cional de Medicamentos e da Assistência Farmacêutica, visando à
promoção do uso racional de medicamentos entre profissionais de
saúde e usuários do SUS.

Art. 4º São objetivos da REBRACIM:
I - prestar informações sobre medicamentos aos profissionais

de saúde, usuários e gestores do SUS, como forma de subsidiar,
tecnicamente, o processo de atenção à saúde prestada ao paciente,
aumentando a segurança e a qualidade do serviço;

II - subsidiar as Comissões de Farmácia e Terapêutica (CFT)
dos serviços de saúde municipais, distrital e estaduais nas demandas
de informação sobre medicamentos para elaboração das respectivas
relações de medicamentos essenciais, formulários terapêuticos e pro-
tocolos clínicos, além de dar suporte à Comissão Nacional de In-
corporação de Tecnologias (CONITEC) no que se refere à seleção de
informação para subsidiar as suas decisões;

III - produzir, divulgar e disseminar materiais informativos
sobre medicamentos;

IV - promover a educação continuada de profissionais de
saúde acerca da informação sobre medicamentos;

V - trabalhar de forma articulada com as Instituições de
Ensino Superior para formação de profissionais para o serviço de
informação sobre medicamentos;

VI - fortalecer a temática da informação sobre medicamentos
para o uso racional nos currículos de graduação e pós-graduação da
área de saúde;

VII - promover a articulação intersetorial para o fomento de
projetos de pesquisa em estudos de utilização de medicamentos;

VIII - contribuir com o Sistema Nacional de Farmacovi-
gilância e com o Programa Nacional de Segurança do Paciente no
tocante à segurança na utilização de medicamentos; e

IX - fomentar a participação da sociedade nas ações de
vigilância e atenção à saúde, voltadas para a informação sobre me-
dicamentos, por meio de ações que incluem o apoio ao controle
social, à educação popular e à mobilização social.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Art. 5º A REBRACIM é uma iniciativa de caráter técnico-

científico, com natureza e fins não lucrativos, dedicada à promoção
do uso racional de medicamentos, constituída pelos Centros e Ser-
viços de Informação sobre Medicamentos em funcionamento no Bra-
sil.

Art. 6º A REBRACIM será composta por:
I - Comitê Gestor;
II - Grupos Executivos; e
III - Secretaria Técnica.
Seção I
Do Comitê Gestor
Art. 7º O Comitê Gestor da REBRACIM é constituído por

um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:
I - do Ministério da Saúde:
a) DAF/SCTIE/MS, que o coordenará;
b) Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT/SC-

TIE/MS); e

c) Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias
em Saúde (DGITS/SCTIE/MS);

II - Comitê Nacional Para a Promoção do Uso Racional de
Medicamentos (CNPURM); e

III - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
§ 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 e entidades ao Secretário
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saú-
de no prazo de 15 (quinze) dias contado da data de publicação desta
Portaria.

Art. 8º Fica assegurada a participação no Comitê Gestor da
REBRACIM de um representante das seguintes entidades e instân-
cias:

I - Unidade de Medicamentos e Tecnologia da Organização
Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS);

II - Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico (ABEN-
FA R ) ;

III - Associação Brasileira de Centros de Informação To-
xicológica (ABRACIT);

IV - Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar
(SBRAFH);

V - Conselho Federal de Farmácia (CFF); e
VI - Coordenação dos Grupos Executivos da REBRACIM.
§ 1º Cada representante titular terá um suplente, que o subs-

tituirá em seus impedimentos eventuais ou permanentes.
§ 2º A participação de cada uma das entidades e instâncias

de que trata o "caput" será formalizada após resposta a convite a eles
encaminhado pelo Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Es-
tratégicos do Ministério da Saúde.

§ 3º Os representantes titulares e suplentes das entidades de
que tratam os incisos I a V do "caput" serão indicados pelos seus
dirigentes máximos ao Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde no prazo de 15 (quinze) dias
contado do recebimento do respectivo convite.

§ 4º Os representantes da Coordenação dos Grupos Exe-
cutivos da REBRACIM serão definidos nos termos do regimento
interno da REBRACIM.

Art. 9º Ao Comitê Gestor da REBRACIM compete:
I - elaborar e propor alterações do regimento interno da

REBRACIM;
II - estabelecer eixos prioritários relacionados à promoção do

uso racional de medicamentos, que apoiem a implementação da Po-
lítica Nacional de Assistência Farmacêutica;

III - planejar as ações e atividades da REBRACIM;
IV - elaborar o plano de trabalho anual da REBRACIM;
V - apoiar a produção e a disseminação de material técnico

e educativo sobre o uso racional de medicamentos no âmbito do SUS;
e

VI - propor a criação de Grupos Executivos, além dos já
definidos nesta Portaria, e de Grupos de Trabalho sempre que ne-
cessários ao cumprimento das finalidades da REBRACIM.

Art. 10. O Comitê Gestor da REBRACIM poderá convidar
representantes de órgãos e entidades, públicas e privadas, bem como
especialistas em assuntos ligados ao tema, cuja presença seja con-
siderada necessária ao cumprimento do disposto nesta Portaria.

Seção II
Dos Grupos Executivos
Art. 11. A REBRACIM é composta pelos seguintes Grupos

Executivos, de caráter permanente:
I - Grupo Executivo de Gestão da informação;
II - Grupo Executivo de Educação para a Promoção do Uso

Racional de Medicamentos; e
III - Grupo Executivo de Ensino e Pesquisa.
§ 1º Os objetivos, metas, representantes e os coordenadores

dos Grupos Executivos de que trata o "caput" serão definidos no
regimento interno da REBRACIM.

§ 2º O Comitê Gestor poderá propor ao Ministro de Estado
da Saúde, após aprovação pelo Secretário de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos, a criação de Grupos Executivos de caráter
temporário e Grupos de Trabalho, sempre que necessário ao cum-
primento das finalidades da REBRACIM.

Seção III
Da Secretaria Técnica
Art. 12. O DAF/SCTIE/MS exercerá a função de Secretaria

Técnica da REBRACIM, com as seguintes competências:
I - apoiar as atividades dos Grupos Executivos e Grupos de

Tr a b a l h o ;
II - praticar os atos de gestão administrativa necessários ao

desenvolvimento das atividades da REBRACIM;
III - sistematizar as informações relativas às atividades da

REBRACIM;
IV - gerenciar o sítio eletrônico da REBRACIM e demais

meios de comunicação da rede; e
V - promover o apoio técnico aos Centros e Serviços de

Informação sobre Medicamentos, assegurando a qualidade dos ser-
viços.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. As funções exercidas pelos membros e participantes

da REBRACIM não serão remuneradas e serão consideradas de re-
levante interesse público.

Art. 14. As despesas decorrentes do disposto nesta Portaria
correrão à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde.

Art. 15. A REBRACIM será composta inicialmente pelos
membros descritos no Anexo a esta Portaria.

Art. 16. As regras de organização e funcionamento da RE-
BRACIM serão definidas em regimento interno, a ser elaborado pelo
Comitê Gestor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data
de publicação desta Portaria.

Parágrafo único. A proposta de regimento interno e suas
alterações serão submetidas à aprovação e à edição pelo Ministro de
Estado da Saúde.

Art. 17. A inclusão e permanência de membros na RE-
BRACIM dependerá do atendimento de critérios a serem estabe-
lecidos no seu regimento interno.

Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DA REDE BRASILEIRA DE
CENTROS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO SOBRE

MEDICAMENTOS (REBRACIM)

1. Centro de Informações sobre Medicamentos do Hospital
de Clinicas de Porto Alegre (RS);

2. Centro de Informações sobre Medicamentos do Rio Gran-
de do Sul;

3. Centro de Informações sobre Medicamentos da Irmandade
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (RS);

4. Centro de Informação sobre Medicamentos do Complexo-
Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos da Universidade
Federal da Bahia (UFBA);

5. Centro de Informação sobre Medicamentos da Bahia da
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia;

6. Centro de Informação de Medicamentos do Conselho Re-
gional de Farmácia da Bahia;

7. Centro de Informação de Medicamentos da Paraíba do
Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB);

8. Centro de Informações de Medicamentos da Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB)/Fundação Assistencial da Paraíba;

9. Centro de Informações sobre Medicamentos do Hospital
Universitário Júlio Muller da Universidade Federal em Mato Grosso
(UFMT);

10. Serviço de Informação e Segurança de Medicamentos do
Hospital Israelita Albert Einstein;

11. Centro de Informações sobre Medicamentos da Secretaria
Municipal de Saúde de São Paulo (SP);

12. Centro de Informações sobre medicamentos da Univer-
sidade Paranaense (UNIPAR) / Instituto Nossa Senhora Aparecida;

13. Centro Regional de Informação de Medicamentos da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

14. Centro de Apoio a Terapia Racional pela Informação de
Medicamentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal
Fluminense (UFF);

15. Centro de Informação sobre Medicamentos do Grupo de
Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos do Departamento de
Farmácia da Universidade Federal do Ceará (UFC);

16. Centro de Informação sobre Medicamentos da Prefeitura
de Fortaleza (CE);

17. Centro de Estudos e Informação sobre Medicamentos da
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará;

18. Serviço de Informações de Medicamentos da Amazônia
do Centro Universitário do Pará (CESUPA);

19. Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos do
Conselho Federal de Farmácia (CFF);

20. Serviço de Informações sobre Medicamentos do Hospital
Universitário de Brasília da Universidade de Brasília (UnB);

21. Centro de Estudos do Medicamento da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG);

22. Centro de Informações sobre Medicamentos do Hospital
de Clínicas de Uberlândia da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU);

23. Centro de Informações sobre Medicamentos de Santa
Catarina da Universidade Vale do Itajaí (UNIVALI); e

24. Centro de Informação sobre Medicamentos do Conselho
Regional de Farmácia do Paraná.

PORTARIA Nº 2.648, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013

Informa os Municípios elegíveis para o
processo de seleção em 2013 de construção
ou ampliação de Unidades de Pronto UPA
24h no âmbito do Programa de Aceleração
do Crescimento - PAC2.

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, resolve:

Art. 1º Ficam informados os Municípios elegíveis para o
processo de seleção em 2013, de construção ou ampliação de Uni-
dades de Pronto Atendimento UPA 24h, no âmbito do Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC2.

Art. 2º Fica estabelecido que os recursos orçamentários, de
que trata esta Portaria, façam parte do bloco de Investimentos na rede
de serviços de Saúde, conforme Programa de Trabalho
10.302.2015.12L4.0001, do orçamento do Ministério da Saúde para o
exercício de 2013.

Art. 3º Fica determinado que sejam adotadas as medidas
necessárias para que as propostas para a construção ou ampliação de
UPA constem do site www.fns.saude.gov.br/upa24h e www.dab2.sau-
de.gov.br/sistemas/sismob, com vistas à transferência, regular e au-
tomática, do incentivo financeiro de investimento nos termos do es-
tabelecido na Portaria nº 342/GM/MS de 4 de março de 2013.
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