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INCENTIVO%PARA%O%FINANCIAMENTO%DAS%AÇÕES%DESENVOLVIDAS%POR%

CASAS%DE%APOIO%PARA%PESSOAS%VIVENDO%COM%HIV/AIDS%

%

1.%Introdução%

As!Casas! de! Apoio! para! Pessoas! Vivendo! com!HIV/Aids,! visam! acolhêHlos!

temporariamente,!oferecendo!assistência!multidisciplinar,!apoiandoHos!e!orientandoH

os! quanto! aos! cuidados! à! saúde,! promovendo! os! direitos! humanos! e! o!

fortalecimento!de!seus!laços!sociais!e!familiares,!reintegrandoHos!à!sociedade.!!

No! sentido! de! apoiar! financeiramente! estas! instituições! foi! publicada! pelo!

Ministério!da!Saúde!em!2!de!setembro!de!2004,!a!Portaria!GM!1.824,!que!dispunha!

sobre!as!normas!relativas!aos!recursos!adicionais!destinados!a!estados,!ao!Distrito!

Federal! e! a! municípios,! qualificados! para! o! recebimento! de! incentivo! para! o!

financiamento!das!ações!desenvolvidas!por!Casas!de!Apoio!para!Adultos!Vivendo!

com!HIV/Aids.!

Naquele!momento!não!foram!previstos!recursos!para!as!Casas!de!Apoio!que!

atendem! crianças! e! adolescentes.! Os! valores! pagos! por! acomodação! /! mês! nas!

Casas!que!atendem!adultos!não!foram!atualizados!desde!então.!

Atualmente! existem! casas! de! apoio! habilitadas! nas! seguintes! unidades! da!

federação! (18! no! total):! Amazonas,! Bahia,! Ceará,! Distrito! Federal,! Espírito! Santo,!

Goiás,! Maranhão,! Mato! Grosso! do! Sul,! Minas! Gerais,! Pará,! Paraíba,! Paraná,!

Pernambuco,!Piauí,!Rio!de!Janeiro,!Rio!Grande!do!Sul,!Santa!Catarina!e!São!Paulo.!

No!sentido!de!adequar!e!atualizar!a!referida!portaria!à!atual! legislação,!bem!

como! inserir! a! atenção! às! crianças! e! adolescentes! a! Secretaria! de! Vigilância! em!

Saúde!propõe!a!publicação!de!nova!Portaria,!cuja!minuta!está!anexada!a!esta!Nota!

Técnica.!

!

2.%Conceito,%classificação%e%atividades%a%serem%realizadas:%%

Para! fins! da!Portaria! proposta,! consideraHse!Casas! de!Apoio! para!Pessoas!

Vivendo! com! HIV/Aids! as! pessoas! jurídicas! legalmente! constituídas! de! direito!

público!e!privado,!organizadas!sem!fins!lucrativos,!que!funcionam!como!estrutura!de!

suporte! de! acolhimento! temporário! ou! de! longa! duração,! inclusive! nos! finais! de!

semana,!disponibilizando!pernoite,!alimentação!e!atividades!de!cuidados!a!saúde.!
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PropõeHse!a!seguinte!classificação!para!estas!instituições:!

!

I!H!Casa!de!Apoio!Tipo!1:!

•!Abrigam! adultos,! crianças! e/ou! adolescentes! assintomáticos! do! HIV! ou! que!

apresentem!os!primeiros!sinais!e!sintomas!da!aids,!que!necessitam!de!abrigo!

de!curta!duraçãod!!

•!atendem,!prioritariamente,!a!um!perfil!de!usuários!que!apresentam!condições!

para! a! prática! de! atividades! culturais,! educativas! e! profissionalizantes! e! que!

possuem!vínculos! familiares!e!sociais! fragilizados,!necessitando!de!promoção!

à!sua!reinserção!no!ambiente!familiar!e!sociald!

•!abrigam! pessoas! vivendo! com! HIV/Aids! de! outros! municípios,! usuárias! dos!

serviços!de!saúde!local,!que!necessitem!de!acomodação.!

!

II!H!Casa!de!Apoio!Tipo!2:!

•!Oferecem! abrigo! a! adultos,! crianças! e/ou! adolescentes! que! apresentam!

sintomatologia!da!aids,!maior!grau!de!dependência!para! realizar!atividades!e!

cuidados!da!vida!diária,!necessitando!cuidados!especiais,!porém,!não!exigindo!

equipamentos!de!assistência!à!saúde!de!caráter!contínuod!!

•!atendem,! prioritariamente,! a! um! perfil! de! usuários! que! receberam! alta!

hospitalar! ou! qualquer! intervenção! terapêutica! e! que! se! encontram!

clinicamente! em! período! de! recuperação! física,! psíquica! e! social! em!

acompanhamento!pelos!serviços!de!saúded!!

•!garantem!serviço!de!transporte!para!fins!de!translado!do!usuário!aos!locais!de!

seus!respectivos!atendimentos!de!saúde.!

!

Ambos!os!tipos!de!casas!de!apoio!devem:!

•!Ser!dotadas!de!ambientes!físicos!em!condições!de!higiene!e! instalações!com!

grau! de! salubridade! e! nível! de! segurança! que! não! coloque! em! risco! os!

usuários.!

•!Dispor!de!funcionários!próprios!e/ou!voluntários!em!período!integral.!
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•!ArticularHse!à!rede!do!Sistema!Único!de!Saúde!H!SUS,!respeitando!as!diretrizes!

estabelecidas!pelos!gestores!locais.!

•!Resguardar! o! sigilo! e! a! dignidade! das! Pessoas! Vivendo! com! HIV/Aids,!

respeitando!os!direitos!humanos!e!às!liberdades!individuais.!

•!Desenvolver!atividades!de!apoio!e!de!cuidados!à!saúde,!tais!como:!

a)! orientação! para! a! promoção! à! saúde! e! a! prevenção! de! infecções! por!

DST/Aids!e!outras!doenças!infecciosasd!

b)! estímulo!ao!processo!de!adesão!ao!tratamento!e!cuidados!pessoaisd!

c)! promoção!do!acesso!aos!serviços!de!saúded!

d)! promoção!de!atividades! culturais,! educacionais,! profissionalizantes!e/ou!de!

geração!de!rendad!

e)! fornecimento!de!alimentação!adequadad!

f)! realização!de!atividades!lúdicas,!de!lazer!e!sócioHterapêuticasd!!

g)! promoção,!manutenção,! restabelecimento!dos!vínculos! familiares!e!sociais,!

visando!a!reinserção!social!e!a!desinstitucionalizaçãod!!

h)! articulação!com!a!rede!de!apoio!social,!em!especial,!unidades!de!assistência!

social,! de! educação,! de! saúde,! órgãos! de! promoção! de! formação!

profissional! e! de! emprego! e! renda,! outras! organizações! de! base!

governamental!e!comunitárias,!entre!outras.!

•!Disponibilizar! para! funcionários! ou! voluntários! da! Casa! de! Apoio! cursos! de!

capacitação! e! aprimoramento,! quando! necessário,! de! acordo! com! o!

conhecimento!técnico!e!científico!atualizado.!

•!Disponibilizar!suas!acomodações!para!os!usuários!do!SUS,!de!acordo!com!a!

necessidade!definida!pelo!gestor!local.!

!

3.%Responsabilidades:%

Ministério!da!Saúde:!

•!Repassar! os! recursos! financeiros,! de! forma! regular! e! automática,! do! Fundo!

Nacional! de!Saúde! aos!Fundos! de!Saúde! dos! estados,! dos!municípios! e! do!

Distrito! Federald! em! três! parcelas! anuais,! nos! meses! de! janeiro,! maio! e!

setembrod!
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•!publicar!a!relação!dos!municípios!qualificados!e!respectivos!valores,!de!acordo!

com!as!resoluções!das!CIBd!!

•!propor!instruções!complementares!e!prestar!assessoria!técnica,!sempre!que!se!

fizer!necessário.!

!

Estados!e!!Distrito!Federal:!

•!Pleitear!os!recursos!correspondentes!às!Casas!de!Apoio!naqueles!municípios!

que!pactuarem!o!financiamento!por!intermédio!do!Estadod!

•!efetivar! o! repasse! dos! recursos! financeiros! às! Casas! de! Apoio,! sob! sua!

responsabilidade,!em!conformidade!com!o!pactuado!em!CIBd!!

•!prestar! apoio! técnico! aos!municípios! no! acompanhamento,! monitoramento! e!

avaliação!das!ações!de!apoio!e!de!cuidados!à!saúde!realizados!pela!Casa!de!

Apoiod!

•!manter! atualizadas! as! informações! e! o! número! de! usuários! que! utilizam! as!

acomodações!das!Casas!de!Apoio!sob!sua!gestãod!!

•!analisar!e!aprovar!o!Relatório!Gerencial!apresentado!pelas!Casas!de!Apoio!sob!

sua!gestão.!

!

Municípios:!

•!Pleitear! os! recursos! correspondentes! às! Casas! de! Apoio! localizadas! no! seu!

territóriod!

•!efetivar! o! repasse! dos! recursos! financeiros! às! Casas! de! Apoio,! sob! sua!

responsabilidade,! em! conformidade! com! o! pactuado! em! CIB! para! o!

financiamento!de!Casas!de!Apoiod!!!

•!estabelecer!instrumentos!e!mecanismos!de!repasse!dos!recursos!financeiros!e!

de!acompanhamento!para!as!Casas!de!Apoio,!!

•!assessorar! tecnicamente!as!Casas!de!Apoio!no!que!diz! respeito! a!execução!

das!!suas!ações!!de!apoio!e!de!cuidados!à!saúded!

•!manter! atualizadas! as! informações! e! o! número! de! usuários! que! utilizam! as!

acomodações!das!Casas!de!Apoio!sob!sua!gestãod!!

•!analisar!e!aprovar!o!Relatório!Gerencial!apresentado!pelas!Casas!de!Apoio.!
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Casas!de!apoio:!

•!Elaborar! o! Plano! de! Trabalho! em! conjunto! com!Municipio,! Estado! e! Distrito!

Federal,!para!o!pleito!dos!recursos!financeirosd!

•!cumprir! as! ações! estabelecidas! no! Plano! de! Trabalho! aprovado! para! o!

financiamento!de!Casas!de!Apoiod!

•!desenvolver!as!atividades!de!apoio!de!cuidado!à!saúde!e!as!demais!atividades!

e!serviços!complementares!definidas!no!Plano!de!Trabalhod!!

•!fornecer,! sempre! que! demandado,! ao! Município! e/ou! Estado! informações! e!

documentos! relacionados! com! a! execução! das! ações! desenvolvidas,!

especialmente! no! que! se! refere! ao! número! de! usuários! que! utilizam! as!

acomodaçõesd!!

•!prestar!contas,!técnica!e!financeira,! junto!ao!município!e/ou!Estado,!conforme!

periodicidade! definida! pelo! instrumento! jurídico! celebrado! e/ou! outros!

instrumentos!estabelecidosd!

•!encaminhar! ao! Município! e/ou! Estado! o! relatório! gerencial! utilizado! para!

verificação!da!aplicação!dos!recursos,!de!acordo!com!os!instrumentos!e!prazos!

estabelecidos!localmente.!!!

!

4.%Financiamento:%

Os! recursos! financeiros! serão! alocados! de! acordo! com! o! número! de!

acomodações! das! casas! de! apoio! habilitadas,! que! deverão! apresentar! plano! de!

trabalho!para!este! fim.!Estes!recursos!serão!complementares!a!recursos!de!outras!

fontes!que!as!Casas!de!Apoio!eventualmente!já!recebam.!

Será!observado!valor!máximo!a!ser!definido!para!cada!Unidade!Federada,!à!

partir!da!publicação!anual!de!ato!normativo!pelo!Ministério!da!Saúde.!!

•!Casas!de!Apoio!do!Tipo!1:!R$!350,00!(trezentos!e!cinquenta!reais)!!

•!Casas!de!Apoio!do!Tipo!2:!!R$!500,00!(quinhentos!reais)!!

O! saldo! dos! recursos! dos! Estados,! Distrito! Federal! e! Municípios! não!

utilizados!para! financiamento!das!Casas!de!Apoio!poderá!ser!utilizado!para!apoiar!

as!organizações!da!sociedade!civil,!prioritariamente!as!que!trabalham!com!pessoas!

vivendo!com!HIV/Aids.!
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! A!comprovação!da!aplicação!dos!recursos!financeiros!será!realizada!através!

do!Relatório!Anual!de!Gestão!H!RAG,!aprovado!no!respectivo!Conselho!de!Saúde.!

!

5.%Considerações%finais:%

!Considerando! a! relevância! das! Casas! de! Apoio! para! a! manutenção! das!

condições!de!vida!e!saúde!das!pessoas!que!vivem!com!HIV!e!AIDS,!que!há!mais!de!

7!anos!não!recebem!nenhum!reajuste!do!apoio!financeiro!federal!através!do!SUS!!e!

especialmente! que! até! hoje! não! foram! previstos! recursos! para! as! entidades!

similares!que!atendem!crianças!e!adolescentes!é!urgente!a!necessidade!de!revisão!

da!Portaria!GM!1824.!

BuscouHse!também!durante!o!processo!de!discussão!deste!tema!no!Grupo!de!

Trabalho!de!Vigilância!em!Saúde!da!Câmara!Técnica!da!CIT!adequar!o!modelo!de!

financiamento! destas! casas! de! apoio! aos! princípios! do! Pacto! pela! Saúde! e! da!

Portaria!GM!3252!de!dezembro!de!2009.!!

Consideramos! que! do! ponto! de! vista! técnico! a! presente! minuta! está! em!

condições!de!ser!submetida!à!pactuação!na!Comissão!Intergestores!Tripartite.!
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ANEXO:%

MINUTA%DE%PORTARIA%

PORTARIA%Nº%%%%%%%%%%%%%%%%,DE%%%%%%%%%%%%DE%%%%%%%%%%%%%%DE%2011.%

!

Dispõe! sobre! as! normas! relativas! aos!

recursos! destinados! a!Estados,! ao!Distrito!

Federal!e!a!Municípios,!qualificados!para!o!

recebimento! de! incentivo! para! o!

financiamento!das!ações!desenvolvidas!por!

Casas! de! Apoio! para! Pessoas! Vivendo!

com!HIV/Aids.!

!

O!MINISTRO%DE%ESTADO%DA%SAÚDE,!no!uso!das!atribuições,!e!!

! Considerando! a! Portaria! nº! 3.252/GM/MS,! de! 22! de!

dezembro! de! 2009,! que!aprova!as! diretrizes! para! execução!e! financiamento! das!

ações!de!Vigilância!em!Saúde!pela!União,!Estados,!Distrito!Federal!e!Municípios!e!

dá!outras!providências!

Considerando!a! importância!da!participação!e!parceria!da!sociedade!

civil! organizada! e! de! instituições! nãoHgovernamentais! no! acompanhamento,!

atenção,!promoção!à!saúde!e!reintegração!social!e! familiar!das!Pessoas!Vivendo!

com!HIV/Aidsd!!

Considerando! o! trabalho! que! vem! sendo! desenvolvido! pelas! Casas!

de! Apoio! para! Pessoas! Vivendo! com! HIV/Aids,! acolhendoHos! temporariamente,!

oferecendo! assistência! multidisciplinar,! apoiandoHos! e! orientandoHos! quanto! aos!

cuidados!à!saúde,!promovendo!os!direitos!humanos,!bem!como,!o! fortalecimento!

de!seus!laços!sociais!e!familiares,!reintegrandoHos!à!sociedade,!!

Considerando! o! Estatuto! da! Criança! e! do! Adolescente,! Art.! 4º! “É!

dever! da! família,! da! comunidade,! da! sociedade! em! geral! e! do! poder! público!

assegurar,! com!absoluta!prioridade,!a!efetivação!dos!direitos! referentes!à!vida,!à!

saúde,! à! alimentação,! à! educação,! ao! esporte,! ao! lazer,! à! profissionalização,! à!

cultura,! à! dignidade,! ao! respeito,! à! liberdade! e! à! convivência! familiar! e!

comunitária.”,!resolve:!
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Art.% 1º! Instituir! no! Piso! Variável! de! Vigilância! e! Promoção! da! Saúde!

(PVVPS)! do! Componente! de! Vigilância! e! Promoção! da! Saúde! o! incentivo!

destinado! ao! financiamento! das! ações! desenvolvidas! por! Casas! de! Apoio! para!

Pessoas!vivendo!com!HIV/Aids!por!parte!de!Estados,!Distrito!Federal!e!Municípios!

e!definir!normas!relativas!a!este!recurso.!!

Art.% 2º! Para! pleitear! os! recursos! de! que! trata! esta! Portaria! os! Estados,!

Distrito!Federal!e!Municípios!deverão:!

I! H! Estar! qualificado! para! recebimento! do! Piso! Fixo! de! Vigilância! e!

Promoção!da!Saúde!do!Bloco!de!Vigilância!em!Saúde.!!

II!H!Encaminhar!para!deliberação!da!Comissão!Intergestores!Bipartite!H!

CIB! a! inclusão! de! financiamento! de! Casa! de! Apoio,! apresentando! o! pedido! do!

gestor,!a!ata!ou!resolução!de!aprovação!do!Conselho!de!Saude!e!respectiva!cópia!

do!Plano!de!Trabalho!da!Casa!de!Apoio,!conforme!modelo!(Anexo!I).!

III! H! Encaminhar! ao! Departamento! de! DST,! Aids! e! Hepatites!

Virais/SVS/MS!a!Resolução!da!CIB!de!pactuação!e!homologação.!

Parágrafo!Único.!Havendo!alteração!do!Plano!de!Trabalho!da!Casa!

de!Apoio,!este!deve!ser!reencaminhado,!pactuado!e!homologado!na!CIB.!

Art.%3º!!Para!fins!desta!Portaria,!consideraHse!Casas!de!Apoio!para!Pessoas!

Vivendo! com! HIV/Aids! as! pessoas! jurídicas! legalmente! constituídas! de! direito!

público!e!privado,!organizadas!sem!fins! lucrativos,!que! funcionam!como!estrutura!

de!suporte!de!acolhimento!temporário!ou!de!longa!duração,!inclusive!nos!finais!de!

semana,!disponibilizando!pernoite,!alimentação!e!atividades!de!cuidados!a!saúde,!

sendo!classificadas!da!seguinte!forma:!

I!H!Casa!de!Apoio!Tipo!1:!

a)!abrigam!adultos,!crianças!e/ou!adolescentes!assintomáticos!do!HIV!

ou! que! apresentem! os! primeiros! sinais! e! sintomas! da! aids,! que! necessitam! de!

abrigo!de!curta!duraçãod!!

b)!atendem,!prioritariamente,!a!um!perfil!de!usuários!que!apresentam!

condições!para!a!prática!de!atividades!culturais,!educativas!e!profissionalizantes!e!

que!possuem!vínculos!familiares!e!sociais!fragilizados,!necessitando!de!promoção!

à!sua!reinserção!no!ambiente!familiar!e!sociald!e!
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c)! abrigam! pessoas! vivendo! com! HIV/Aids! de! outros! municípios,!

usuárias!dos!serviços!de!saúde!local,!que!necessitem!de!acomodação.!

II!H!Casa!de!Apoio!Tipo!2:!

a)! oferecem! abrigo! a! adultos,! crianças! e/ou! adolescentes! que!

apresentam! sintomatologia! da! aids,! maior! grau! de! dependência! para! realizar!

atividades!e!cuidados!da!vida!diária,!necessitando!cuidados!especiais,!porém,!não!

exigindo!equipamentos!de!assistência!à!saúde!de!caráter!contínuod!!

b)!atendem,!prioritariamente,!a!um!perfil!de!usuários!que! receberam!

alta! hospitalar! ou! qualquer! intervenção! terapêutica! e! que! se! encontram!

clinicamente! em! período! de! recuperação! física,! psíquica! e! social! em!

acompanhamento!pelos!serviços!de!saúded!e!

c)! garantem! serviço! de! transporte! para! fins! de! translado! do! usuário!

aos!locais!de!seus!respectivos!atendimentos!de!saúde.!

Art.%4º!!As!Casas!de!Apoio,!objeto!da!presente!Portaria,!devem:!

I! H! Ser! dotadas! de! ambientes! físicos! em! condições! de! higiene! e!

instalações! com! grau! de! salubridade! e! nível! de! segurança! que! não! coloque! em!

risco!os!usuários.!

II! H! Dispor! de! funcionários! próprios! e/ou! voluntários! em! período!

integral.!

III!H!ArticularHse!à!rede!do!Sistema!Único!de!Saúde!H!SUS,!respeitando!

as!diretrizes!estabelecidas!pelos!gestores!locais.!

IV! H! Resguardar! o! sigilo! e! a! dignidade! das! Pessoas! Vivendo! com!

HIV/Aids,!respeitando!os!direitos!humanos!e!às!liberdades!individuais.!

V! H! Desenvolver! atividades! de! apoio! e! de! cuidados! à! saúde,! tais!

como:!

a)!orientação!para!a!promoção!à!saúde!e!a!prevenção!de! infecções!

por!DST/Aids!e!outras!doenças!infecciosasd!

b)! estímulo! ao! processo! de! adesão! ao! tratamento! e! cuidados!

pessoaisd!

c)!promoção!do!acesso!aos!serviços!de!saúded!

d)!promoção!de!atividades!culturais,!educacionais,!profissionalizantes!

e/ou!de!geração!de!rendad!
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e)!fornecimento!de!alimentação!adequadad!

f)!realização!de!atividades!lúdicas,!de!lazer!e!sócioHterapêuticasd!!

g)!promoção,!manutenção,!restabelecimento!dos!vínculos!familiares!e!

sociais,!visando!a!reinserção!social!e!a!desinstitucionalizaçãod!!

h)!articulação!com!a!rede!de!apoio!social,!em!especial,!unidades!de!

assistência! social,! de! educação,! de! saúde,! órgãos! de! promoção! de! formação!

profissional!e!de!emprego!e!renda,!outras!organizações!de!base!governamental!e!

comunitárias,!entre!outras.!

VI!H!Disponibilizar!para!funcionários!ou!voluntários!da!Casa!de!Apoio!

cursos! de! capacitação! e! aprimoramento,! quando! necessário,! de! acordo! com! o!

conhecimento!técnico!e!científico!atualizado.!

VII! H!Disponibilizar! suas!acomodações!para!os!usuários!do!SUS,!de!

acordo!com!a!necessidade!definida!pelo!gestor!local.!

Art.%5º!Os!recursos!financeiros!serão!alocados! levando!em!consideração!o!

número! de! acomodações! explicitado! no! Plano! de! Trabalho! aprovado! para! o!

financiamento!de!Casas!de!Apoio,! observado!os! valores!máximos!definidos!para!

cada!Unidade!da!Federação!e!respeitando!prazos!e!instrumentos!de!repasse.!

§1º! ! Os! valores! de! referência! máximos! a! serem! transferidos! para!

cada! Unidade! da! Federação! serão! publicados! anualmente! por! ato! normativo! do!

Ministério!da!Saúde.!

§2º! Fica! estabelecido! o! valor! de! R$! 350,00! (trezentos! e! cinquenta!

reais)!por!acomodação/mês!para!Casas!de!Apoio!do!Tipo!1!e!o!valor!de!R$!500,00!

(quinhentos!reais)!por!acomodação/mês!para!Casas!de!Apoio!do!Tipo!2.!

§3º! ! Os! recursos! financeiros! são! complementares! aos! recursos! de!

outras!fontes!que!as!Casas!de!Apoio!eventualmente!já!percebam.!

§4º! ! O! saldo! dos! recursos! dos! Estados,! Distrito! Federal! e!

Municípiosnão! utilizados! para! financiamento! das! Casas! de! Apoio! poderá! ser!

utilizado! para! apoiar! as! organizações! da! sociedade! civil,! prioritariamente! as! que!

trabalham!com!pessoas!vivendo!com!HIV/Aids.!

Art.%6º!Caberá!ao!Ministério!da!Saúde:!
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I!H!repassar!os!recursos!financeiros,!de!forma!regular!e!automática,!do!

Fundo!Nacional!de!Saúde!aos!Fundos!de!Saúde!dos!estados,!dos!municípios!e!do!

Distrito!Federald!em!três!parcelas!anuais,!nos!meses!de!janeiro,!maio!e!setembro,!

II! H! publicar! a! relação! dos! municípios! qualificados! e! respectivos!

valores,!de!acordo!com!as!resoluções!das!CIBd!!

IIIH! propor! instruções! complementares! e! prestar! assessoria! técnica,!

sempre!que!se!fizer!necessário.!

Art.%7º!Caberá!às!Secretarias!Estaduais!e!do!Distrito!Federal!de!Saúde:!

I!H!pleitear!os!recursos!correspondentes!às!Casas!de!Apoio!naqueles!

municípios!que!pactuarem!o!financiamento!por!intermédio!do!Estadod!

II! H! efetivar! o! repasse! dos! recursos! financeiros! às! Casas! de! Apoio,!

sob!sua!responsabilidade,!em!conformidade!com!o!pactuado!em!CIBd!!

III! H! prestar! apoio! técnico! aos! municípios! no! acompanhamento,!

monitoramento!e!avaliação!das!ações!de!apoio!e!de!cuidados!à!saúde!realizados!

pela!Casa!de!Apoiod!

IV! H!manter!atualizadas!as! informações!e!o!número!de!usuários!que!

utilizam!as!acomodações!das!Casas!de!Apoio!sob!sua!gestãod!!

V!H!analisar!e!aprovar!o!Relatório!Gerencial!apresentado!pelas!Casas!

de!Apoio!sob!sua!gestão.!

Art.%8º!!Caberá!às!Secretarias!Municipais!de!Saúde:!

I! H! pleitear! os! recursos! correspondentes! às! Casas! de! Apoio!

localizadas!no!seu!territóriod!

II! H! efetivar! o! repasse! dos! recursos! financeiros! às! Casas! de! Apoio,!

sob! sua! responsabilidade,! em! conformidade! com! o! pactuado! em! CIB! para! o!

financiamento!de!Casas!de!Apoiod!!!

III!H!estabelecer!instrumentos!e!mecanismos!de!repasse!dos!recursos!

financeiros!e!de!acompanhamento!para!as!Casas!de!Apoio,!!

IV!H!assessorar!tecnicamente!as!Casas!de!Apoio!no!que!diz!respeito!a!

execução!das!!suas!ações!!de!apoio!e!de!cuidados!à!saúded!

V! H!manter! atualizadas!as! informações!e!o!número!de!usuários!que!

utilizam!as!acomodações!das!Casas!de!Apoio!sob!sua!gestãod!!
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VI!H!analisar!e!aprovar!o!Relatório!Gerencial!apresentado!pelas!Casas!

de!Apoio.!

Art.%9º!Caberá!às!Casas!de!Apoio:!!

I!H!!elaborar!o!Plano!de!Trabalho!em!conjunto!com!Municipio,!Estado!e!

Distrito!Federal,!para!o!pleito!dos!recursos!financeirosd!

II! H! cumprir! as! ações! estabelecidas! no!Plano! de! Trabalho! aprovado!

para!o!financiamento!de!Casas!de!Apoiod!

III! H! desenvolver! as! atividades! de! apoio! de! cuidado! à! saúde! e! as!

demais!atividades!e!serviços!complementares!definidas!no!Plano!de!Trabalhod!!

IV! H! fornecer,! sempre! que! demandado,! ao! Município! e/ou! Estado!

informações! e! documentos! relacionados! com! a! execução! das! ações!

desenvolvidas,!especialmente!no!que!se!refere!ao!número!de!usuários!que!utilizam!

as!acomodaçõesd!!

V! H! prestar! contas,! técnica! e! financeira,! junto! ao! município! e/ou!

Estado,! conforme! periodicidade! definida! pelo! instrumento! jurídico! celebrado! e/ou!

outros!instrumentos!estabelecidosd!

VI! H! encaminhar! ao! Município! e/ou! Estado! o! relatório! gerencial!

utilizado! para! verificação! da! aplicação! dos! recursos,! de! acordo! com! os!

instrumentos!e!prazos!estabelecidos!localmente.!!!

Art.%10º!!Os!Estados,!o!Distrito!Federal!e!os!Municípios!deverão!comprovar!

a! aplicação! dos! recursos! financeiros,! por! meio! de! Relatório! Anual! de! Gestão! H!

RAG,!aprovado!no!respectivo!Conselho!de!Saúde.!!

Art.%11º!!Os!recursos!orçamentários!objeto!desta!Portaria!correrão!por!conta!

do! orçamento! do! Ministério! da! Saúde,! devendo! onerar! o! seguinte! Programa! de!

Trabalho:! 10.302.1444.20AC! H! Incentivo! Financeiro! a! Estados,! Distrito! Federal! e!

Municípios! para! Ações! de! Prevenção! e! Qualificação! da! Atenção! em! HIV/Aids! e!

outras!Doenças!Sexualmente!Transmissíveis.!

Art.%12º!!Esta!Portaria!entra!em!vigor!na!data!de!sua!publicação!

Art.%13º!!RevogaHse!a!Portaria!nº!1.824/GM/MS,!de!02!de!setembro!de!2004,!

publicada!no!DOU!nº!171,!de!3!de!setembro!de!2004,!Seção!1,!pág.!44.!

!

ALEXANDRE%PADILHA%


