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%

INTRODUÇÃO%

Considerando! a! necessidade! de! aperfeiçoar! a! estrutura! física! das! Unidades!

Básicas!de!Saúde!para!o!melhor!desempenho!das!ações!das!Equipes!de!Atenção!

Básica,! as! Portarias! propõem! a! instituição! do! Programa! de! requalificação! das!

Unidades! Básicas! de! Saúde,! a! definição! dos! recursos! financeiros! destinados! ao!

referido! programa! e! a! alteração! das!Portarias! 204/GM/2007! e! 648/GM/2006,! para!

viabilização!do!repasse!dos!recursos.!!
!

PROPOSTA  

O! Programa! tem! como! objetivo! a! criação! de! mecanismos! de! repasse! de!

recursos! financeiros! para! a! reforma! de! Unidades! Básicas! de! Saúde! municipais,!

como!forma!de!prover! infraestrutura!adequada!às!Equipes!de!Atenção!Básica!para!

desempenho!de!suas!ações.!

!Para!!implementação!do!Programa!de!Requalificação!de!Unidades!Básicas!de!

Saúde! constante! na! portaria,! ficará! a! encargo! dos! municípios! e! estados!

apresentarem!à!CIB!(Comissão!Intergestores!Bipartite),!ou!ao!Colegiado!de!Gestão!

da! Secretaria! de! Saúde! do! DF,! no! caso! do! Distrito! Federal,! para! aprovação,! um!

Plano!de!Reforma!de!Unidades!Básicas!de!Saúde,! composto!das!ações,!metas!e!

responsabilidades! de! cada! ente,! para! atendimento! às! solicitações! dos! entes!

federados!que!os!compõem.!

Para$ pleitear$ a$ habilitação$ ao$ incentivo$ financeiro$ previsto$ no$ Programa,$ o$
município/distrito$ federal$ deverá,$ inicialmente,$ acessar,$ via$ internet,$ o$ portal$
www.fns.saude.gov.br/,$ oportunidade$ na$ qual$ será$ possível$ calcular$ o$ valor$ do$
incentivo$ federal$ correspondente$ à$ reforma$ da(s)$ UBS$ e$ obter$ o$ formato$ da$ préF
proposta,$a$qual$após$a$finalização$deverá$ser$encaminhada$à$respectiva$CIB$para$
validação.$

O! Componente! Reforma! para! incentivo! da! requalificação! das! UBS! será!

composto!por!12!(onze)!Grupos!de!serviços!abaixo!relacionados:!

Grupo!de!Serviço!I!–!Demolições!e!retiradas!
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Grupo!de!Serviço!II!–!Estrutura!

Grupo!de!Serviço!III!–!Alvenaria!

Grupo!de!Serviço!IV!–!Pisos!

Grupo!de!Serviço!V!–!Revestimento!

Grupo!de!Serviço!VI!–!Cobertura!

Grupo!de!Serviço!VII!–!Esquadrias!

Grupo!de!Serviço!VIII!–!Instalações!hidrosanitárias!

Grupo!de!Serviço!IX!–!Instalações!elétricas!

Grupo!de!Serviço!X!–!Pinturas!

Grupo!de!Serviço!XI!–!Limpeza!da!obra!

!

FINANCIAMENTO%

Serão! financiadas! reformas!de!UBS!exclusivamente!estabelecidas!em! imóvel!

próprio!do!município!e!cuja!metragem!seja!superior!a!153,24!m².%

Os! valores! dos! recursos! financeiros! a! serem! destinados! pelo! Ministério! da!

Saúde! para! o! incentivo! à! reforma! para! cada! UBS! respeitarão! o! valor! mínimo! de!

R$30.000,00!e!o!valor!máximo!de!R$150.000,00.%

Uma! vez! publicado! o! ato! normativo! de! habilitação,! o! repasse! dos! recursos!

financeiros!para! investimento!será! realizado!pelo!Fundo!Nacional!de!Saúde! f!FNS!

ao!Fundo!Municipal!de!Saúde!ou!ao!Fundo!de!Saúde!do!Distrito!Federal,!na!forma!

abaixo!definida:!!

!I! f! primeira! parcela,! equivalente! a! 20%! do! valor! total! aprovado,! a! ser!

repassada!após!a!publicação!da!portaria!específica!de!habilitaçãoh!
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II! f! segunda! parcela,! equivalente! a! 80%! do! valor! total! aprovado,! a! ser!

repassada! após! ratificação! da! CIB! mediante! apresentação! pelo! gestor! local! de!

ordem! de! início! de! serviço,! assinada! por! profissional! habilitado! pelo! Conselho!

Regional!de!Engenharia,!Arquitetura!e!Agronomia!–!CREA.!

Caso!o! total! de! recursos!destinados!a! cada!Unidade!da!Federação!não! seja!

utilizado,!as!sobras!serão!remanejadas!para!as!demais!Unidades!da!Federação!da!

mesma! macrofregião! (norte,! nordeste,! centrofoeste,! sudeste! e! sul),! conforme! os!

critérios!definidos!neste!artigo.%

!Caso! o! custo! da!Reforma! da!UBS! seja! inferior! ao! incentivo! repassado! pelo!

Ministério! da! Saúde,! a! diferença! resultante! poderá! ser! utilizada! pelo!

município/distrito! federal! para! a! ampliação! quantitativa! de! ações! já! previstas! no!

projeto!encaminhado!e!dirigidas!exclusivamente!à!mesma!UBS!contemplada.!!

Para! os! cálculos! dos! valores! constantes! na! Portaria! relativa! a! definição! dos!

recursos!financeiros!por!estado,!o!Ministério!da!Saúde!informou!que!os!Critérios!de!

seleção!foram!PIB!per!capita!e!o!Percentual!de!população!em!extrema!pobreza.!Os!

estados! foram! ranqueados! em! função! destes! critérios! e! divididos! em! 4! grupos!

iguais,! sendo!que!o!grupo!mais!pobre! receberá!o!dobro!per$ capita! do!grupo!mais!

rico,! levando! em! conta! o! montante! do! recurso! disponível,! (R$70.000.000,00! –!

setenta!milhões!de!reais),!!ficando!os!grupos!constituídos!da!seguinte!forma:!

•! Grupo! 1! –! R$0,92! centavos! ! per! capita:! Piauí,! Maranhão,! Amazonas,!

Alagoas,!Ceará,!Pará!e!Bahia!

•! !Grupo!2!–!R$0,75!centavos! !per!capita:!Paraíba,!Pernambuco,!Rio!Grande!

do!Norte,!Sergipe,!Roraima,!Acre!e!Tocantins!

•! !Grupo! 3! –! R$0,60! ! centavos! per! capita:! Amapá,! Minas! Gerais,! Rondônia,!

Goiás,!Mato!Grosso,!Espírito!Santo!e!Mato!Grosso!do!Sul!
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•! !Grupo!4!–!R$!0,46!!centavos!per!capita:!Paraná,!Rio!Grande!do!Sul,!Rio!de!

Janeiro,!São!Paulo,!Santa!Catarina!e!Distrito!Federal!

Desta!forma,!os!valores!por!UF!são!os!seguintes:!

!

UF# Valor#(R$)#

AC# 550.169,25##

AL# 2.870.854,48##

AM# 3.205.266,20##

AP# 401.715,60##

BA# 12.895.553,52##

CE# 7.776.190,52##

DF# 1.182.273,60##

ES# 2.108.971,20##

GO# 3.602.272,80##

MA# 6.048.805,88##

MG# 11.758.398,00##

MS# 1.469.414,40##

MT# 1.821.073,20##

PA# 6.974.566,92##

PB# 2.824.896,00##

PE# 6.597.336,00##

PI# 2.868.891,20##

PR# 4.804.481,96##

RJ# 7.355.367,34##

RN# 2.376.020,25##

RO# 937.445,40##

RR# 337.859,25##
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RS# 4.919.207,34##

SC# 2.874.280,56##

SE# 1.551.012,75##

SP# 18.980.611,54##

TO# 1.037.583,75##

!

!

 
 
 

ANEXO I 
 

Ministério%da%Saúde%

%

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

%

Institui,! no! âmbito! da! Política!

Nacional! de! Atenção! Básica,! o!

Programa! de! Requalificação! de!

Unidades!Básicas!de!Saúde!(UBS)!e!

institui! o! componente! reforma! no!

programa.!

!

O!MINISTRO!DA!SAÚDE,!no!uso!das!atribuições,!e!!
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Considerando! a! Política! Nacional! de! Atenção! Básica,! definida! por! meio! da!

Portaria!Nº!648/GM,!de!28!de!março!de!2006,!que!regulamenta!o!desenvolvimento!

das!ações!de!atenção!básica!à!saúde!no!Sistema!Único!de!Saúde!f!SUSh!!

!

Considerando! a! Portaria! Nº! 204/GM,! 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!financiamentoh!

!

Considerando!a! responsabilidade!conjunta!da!União,!dos!Estados,!do!Distrito!

Federal!e!dos!Municípios!pelo!financiamento!do!Sistema!Único!de!Saúdeh!

!

Considerando! a! necessidade! de! aperfeiçoar! a! estrutura! física! das! Unidades!

Básicas!de!Saúde!para!o!melhor!desempenho!das!ações!das!Equipes!de!Atenção!

Básicah!!

!

Considerando! o! resultado! de! pesquisa! realizada! através! do! cadastramento!

realizado! pelos! municípios! no! site! do! www.qualificaubs.saude.gov.br! sobre! as!

condições!atuais!das!Unidades!Básicas!de!Saúde,!resolve:!!

!

Art.!1º!Instituir,!no!âmbito!da!Política!Nacional!de!Atenção!Básica,!o!Programa!

de!Requalificação!de!Unidades!Básicas!de!Saúde!(UBS).!!

§!1º!O!Programa!ora!instituído!tem!como!objetivo!a!criação!de!mecanismos!de!

repasse! de! recursos! financeiros! para! a! reforma! de! Unidades! Básicas! de! Saúde!

municipais,! como! forma!de!prover! infraestrutura!adequada!às!Equipes!de!Atenção!

Básica!para!desempenho!de!suas!ações.!!
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Art. 2º O Ministério da Saúde publicará periodicamente ato normativo específico para 
definição do total de recursos financeiros destinados ao Programa a serem repassados por 
estado/distrito federal, tomando como critérios de priorização o Percentual de População em 
extrema pobreza e o PIB per capita daquela unidade da federação. 

§ 1º Caso o total de recursos destinados a cada Unidade da Federação não seja 
utilizado, as sobras serão remanejadas para as demais Unidades da Federação da mesma 
macro-região (norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul), conforme os critérios definidos 
neste artigo. 

Art.! 3º! f! Para! ! implementação! do! Programa! de! Requalificação! de! Unidades!

Básicas! de! Saúde! constante! desta! portaria,! ficará! a! encargo! dos! municípios! e!

estados!apresentarem!à!CIB!(Comissão!Intergestores!Bipartite),!ou!ao!Colegiado!de!

Gestão!da!Secretaria!de!Saúde!do!DF,!no!caso!do!Distrito!Federal,!para!aprovação,!

um!Plano!de!Reforma!de!Unidades!Básicas!de!Saúde,!composto!das!ações,!metas!

e! responsabilidades! de! cada! ente,! para! atendimento! às! solicitações! dos! entes!

federados!que!os!compõem.!

Art. 4º Para pleitear a habilitação ao incentivo financeiro previsto no Programa, o 
município/distrito federal deverá, inicialmente, acessar, via internet, o portal 
www.fns.saude.gov.br/......., oportunidade na qual será possível calcular o valor do incentivo 
federal correspondente à reforma da(s) UBS e obter o formato da pré-proposta, a qual após 
a finalização deverá ser encaminhada à respectiva CIB para validação. 

§! 1º!O!Componente!Reforma! para! incentivo! da! requalificação! das!UBS! será!

composto! por! 12! (onze)! Grupos! de! serviços! abaixo! relacionados,! cuja! descrição!

completa!consta!do!Anexo!I!desta!portaria.!

Grupo!de!Serviço!I!–!Demolições!e!retiradas!

Grupo!de!Serviço!II!–!Estrutura!

Grupo!de!Serviço!III!–!Alvenaria!

Grupo!de!Serviço!IV!–!Pisos!

Grupo!de!Serviço!V!–!Revestimento!
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Grupo!de!Serviço!VI!–!Cobertura!

Grupo!de!Serviço!VII!–!Esquadrias!

Grupo!de!Serviço!VIII!–!Instalações!hidrosanitárias!

Grupo!de!Serviço!IX!–!Instalações!elétricas!

Grupo!de!Serviço!X!–!Pinturas!

Grupo!de!Serviço!XI!–!Limpeza!da!obra!

§! 2º! Serão! financiadas! reformas! de! UBS! exclusivamente! estabelecidas! em!

imóvel!próprio!do!município!e!cuja!metragem!seja!superior!a!153,24!m².!

Art.!5º!As!CIB’s!(Comissão!Intergestores!Bipartite)!e!o!Colegiado!de!Gestão!da!

Secretaria! de! Saúde! do! Distrito! Federal,! por! sua! vez,! deverão! enviar! ao!

Departamento!de!Atenção!Básica,!da!Secretaria!de!Atenção!à!Saúde,!do!Ministério!

da! Saúde,! a! listagem! das! propostas! contempladas! dos! municípios/distrito! federal!

com!os!respectivos!valores!pactuados.!

Art. 6º Caberá ao Ministério da Saúde aprovar total ou parcialmente a listagem das 
propostas recebidas e seus respectivos valores, utilizando-se em sua avaliação, para fins de 
autorização e priorização, os mesmos critérios destacados no artigo 2º desta portaria, 
contudo referidos aos municípios. 

Art.! 7º! Após! análise! e! aprovação! da! lista! de! propostas! de! que! trata! o! artigo!

supra,! o! Ministério! da! Saúde! publicará! ato! normativo! específico! habilitando! o!

município! ou! o!Distrito! Federal! ao! recebimento! do! incentivo! financeiro! previsto! no!

Programa!de!Requalificação!de!Unidades!Básicas!de!Saúde.!

Art.!8º!Os!valores!dos!recursos!financeiros!a!serem!destinados!pelo!Ministério!

da!Saúde!para!o!incentivo!à!reforma!para!cada!UBS!respeitarão!o!valor!mínimo!de!

R$30.000,00!e!o!valor!máximo!de!R$150.000,00.!



!

!
! !

NOTA%TÉCNICA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%34%/2011%

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Brasília,!23!de!agosto!de!

2011.!!

!

10!

§!1º!Caso!o! custo!da!Reforma!da!UBS!seja! superior! ao! incentivo! repassado!

pelo! Ministério! da! Saúde,! a! diferença! resultante! deverá! correr! por! conta! do!

Município/Distrito!Federal.!

§!2º!Caso!o!custo!da!Reforma!da!UBS!seja!inferior!ao!incentivo!repassado!pelo!

Ministério! da! Saúde,! a! diferença! resultante! poderá! ser! utilizada! pelo!

município/distrito! federal! para! a! ampliação! quantitativa! de! ações! já! previstas! no!

projeto!encaminhado!e!dirigidas!exclusivamente!à!mesma!UBS!contemplada.!!

Art.!9º!Uma!vez!publicado!o!ato!normativo!de!habilitação!previsto!no!artigo!7º!

desta!portaria,!o!repasse!dos!recursos!financeiros!para!investimento!será!realizado!

pelo!Fundo!Nacional!de!Saúde!f!FNS!ao!Fundo!Municipal!de!Saúde!ou!ao!Fundo!de!

Saúde!do!Distrito!Federal,!na!forma!abaixo!definida:!!

!I! f! primeira! parcela,! equivalente! a! 20%! do! valor! total! aprovado,! a! ser!

repassada!após!a!publicação!da!portaria!específica!de!habilitaçãoh!

II! f! segunda! parcela,! equivalente! a! 80%! do! valor! total! aprovado,! a! ser!

repassada! após! ratificação! da! CIB! mediante! apresentação! pelo! gestor! local! de!

ordem! de! início! de! serviço,! assinada! por! profissional! habilitado! pelo! Conselho!

Regional!de!Engenharia,!Arquitetura!e!Agronomia!–!CREA.!

§! 1º! O! município/distrito! federal! assumirá,! após! a! finalização! da! reforma! da!

UBS,! a! manutenção! preventiva! do! referido! estabelecimento! de! saúde! pelo! prazo!

mínimo!de!05!(cinco)!anos,!como!condição!para!continuar!participando,!bem!como!

receber!recursos!do!programa.!!!!

§!2º!O!município/distrito!!federal!deverá!informar!para!qualquer!componente!do!

Programa!de!Requalificação!das!UBS!que!esteja!participando,!o!início,!andamento,!

conclusão!e!posteriores!manutenções!preventivas!da!obra! incluindo!documentos!e!

informações! requeridas! pelo! Sistema! de! Monitoramento! do! Programa! de!
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Requalificação!das!UBS,!em!endereço!eletrônico!a!ser!informado!pelo!Ministério!da!

Saúde,!como!condição!para!continuar!participando!e!podendo!receber! recursos!do!

programa.!

§!3º!Em!caso!!da!nãofaplicação!dos!recursos!ou!da!não!realização!da!reforma!

no!período!de!01! (um)!ano!após!a! transferência!da!2°!parcela,!o!município/distrito!

federal! deverá! devolver! ao! Fundo! Nacional! de! Saúde! os! recursos! acrescidos! da!

correção!prevista!em!lei,!cuja!determinação!decorrerá!das!fiscalizações!promovidas!

pelos! órgãos! de! controle! interno,! compreendendo! os! componentes! do! Sistema!

Nacional! de! Auditoria! do! SUS! f! SNA! em! cada! nível! de! gestão! e! a! Controladoria!

Geral!da!União!f!CGU.!

Art.!10!Definir!que!os!recursos!orçamentários!corram!por!conta!do!orçamento!

do!Ministério!da!Saúde,!devendo!onerar!o!Programa!de!Trabalho!10.301.1214.8577!

f!Ação:!Piso!da!Atenção!Básica!f!Fixo.!!

Art.!11!Esta!Portaria!entra!em!vigor!na!data!de!sua!publicação.!!

!

ALEXANDRE!ROCHA!SANTOS!PADILHA!!
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ANEXO II 
 

%

PORTARIA%Nº%XX%X,%DE%XX%DE%XXXXXXXX%DE%2011.%

%

!

!

Define! o! total! de! recursos! financeiros!

destinados! ao! Programa! de!

Requalificação!de!Unidades!Básicas!de!

Saúde! (UBS)! f! componente! Reforma!

de! Unidades! Básicas! de! Saúde! a!

serem! repassados! por! Estado/Distrito!

Federal.!

%

%

O MINISTRO DA SAÚDE, no uso das atribuições, e 

!

Considerando!a!Portaria!GM!Nº%XXX,!de!XX!de!xxxxxxxx!de!2011,!que!institui,!

no!âmbito!da!Política!Nacional!de!Atenção!Básica,!o!Programa!de!Requalificação!de!

Unidades!Básicas!de!Saúde!(UBS)!–!componente!reforma,!resolveh!!

!

Art.! 1º! Definir,! na! forma! do! Anexo! I! desta! Portaria,! o! total! de! recursos!

financeiros! destinados! ao! Programa! de! Requalificação! de! Unidades! Básicas! de!

Saúde! (UBS)! f! componente! Reforma! de! Unidades! Básicas! de! Saúde! a! serem!

repassados!por!Estado/Distrito!Federal.!!
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!

Art.!2º!Definir!que!os!recursos!orçamentários,!de!que!trata!a!presente!Portaria,!

corram!por!conta!do!orçamento!do!Ministério!da!Saúde,!devendo!onerar!o!Programa!

de!Trabalho!10.301.1214.8577!f!Piso!da!Atenção!Básica!Fixo.!!

!

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

!

!

ALEXANDRE!ROCHA!SANTOS!PADILHA!

!

Anexo!I!da!Portaria!

!

!
UF# Valor#(R$)#

AC# 550.169,25##

AL# 2.870.854,48##

AM# 3.205.266,20##

AP# 401.715,60##

BA# 12.895.553,52##

CE# 7.776.190,52##

DF# 1.182.273,60##

ES# 2.108.971,20##

GO# 3.602.272,80##

MA# 6.048.805,88##

MG# 11.758.398,00##



!

!
! !

NOTA%TÉCNICA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%34%/2011%

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Brasília,!23!de!agosto!de!

2011.!!

!

14!

MS# 1.469.414,40##

MT# 1.821.073,20##

PA# 6.974.566,92##

PB# 2.824.896,00##

PE# 6.597.336,00##

PI# 2.868.891,20##

PR# 4.804.481,96##

RJ# 7.355.367,34##

RN# 2.376.020,25##

RO# 937.445,40##

RR# 337.859,25##

RS# 4.919.207,34##

SC# 2.874.280,56##

SE# 1.551.012,75##

SP# 18.980.611,54##

TO# 1.037.583,75##

!

 
!

!

!
!
!
!



!

!
! !

NOTA%TÉCNICA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%34%/2011%

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Brasília,!23!de!agosto!de!

2011.!!

!

15!

ANEXO!III!
!

 
PORTARIA Nº xxxx, DE xx DE XXXXXXX DE 2011. 

 

Altera as Portarias n° 204/GM, de 29 de 
janeiro de 2007, e nº 648/GM, de 28 de 
março de 2006, para permitir, 
excepcionalmente, a definição do cálculo e 
aplicação dos recursos do Componente 
Piso da Atenção Básica – PAB Fixo para 
fins de execução das ações relativas ao 
Programa de Requalificação de Unidades 
Básicas de Saúde e respectivos 
componentes. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem o 
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição e o art. 5° da Lei n° 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, e 

Considerando a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências;  

Considerando o disposto no parágrafo único do art. 2° da Lei n° 8.142, de 1990, no 
sentido de que os recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS, alocados à cobertura das ações 
e serviços de saúde a ser implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal 
destinar-se-ão, entre outros fins, a investimentos na rede de serviços;  

Considerando a Portaria n° 204/GM, 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;  
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Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica aprovada pela Portaria 
nº 648/GM, de 28 de março de 2006, publicada no Diário Oficial da União nº 61, de 29 de 
março de 2006, Seção 1, página 71; 

 
Considerando a Portaria Nº XXXX, de XX de XXXXXX de 2011,  que institui, no 

âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Programa de Requalificação de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS); 

 
 
Considerando as discussões em andamento, de forma tripartite, para a publicação de 

uma nova portaria redefinindo a Política Nacional de Atenção Básica; 
 
R E S O L V E: 

Art. 1° Alterar o artigo 10 da Portaria n° 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, publicada 
no Diário Oficial da União nº 22, de 31 de janeiro de 2007, seção 1, pg. 45, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 10.  O Componente Piso da Atenção Básica – PAB Fixo refere-se ao 
financiamento de ações de atenção básica à saúde, cujos recursos serão transferidos 
mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de 
Saúde do Distrito Federal e dos Municípios. 

 
Parágrafo Primeiro.  Os recursos do incentivo à descentralização de unidades de saúde 

da Funasa, incorporados ao Componente PAB Fixo, podem ser aplicados no financiamento 
dessas unidades. 

 
Parágrafo Segundo. Os recursos do Componente Piso da Atenção Básica – PAB 

Fixo poderão ser, excepcionalmente, definidos e aplicados na implementação do 
Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, mediante repasse regular e 
automático do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, 
Municipais e do Distrito Federal, condicionados à aprovação de projetos encaminhados 
pelos entes federativos interessados ao Ministério da Saúde, o qual terá a sua 
formalização efetivada mediante edição de atos normativos específicos com a definição 
dos valores, período de execução e cronograma de desembolso financeiro.” 

 
Art. 2º Alterar o Anexo da Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria 

nº 648/GM, de 28 de março de 2006, no que se refere ao disposto no Capítulo III, item 2.1., 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“CAPÍTULO III 
Do Financiamento Da Atenção Básica 
 
2 - DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 
2.1. Da parte fixa do Piso da Atenção Básica 
Os recursos do PAB serão transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do 

Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde e do Distrito Federal. 
A parte fixa do PAB será calculada pela multiplicação de um valor per capita fixado 

pelo Ministério da Saúde pela população de cada município e do Distrito Federal e seu valor 
será publicado em portaria específica. Nos municípios cujos valores referentes já são 
superiores ao  mínimo valor per capita proposto, será mantido o maior valor.  

Excepcionalmente,  a parte fixa do PAB- Fixo poderá ser calculada e definida de 
acordo com as regras de implementação do Programa de Requalificação de Unidades 
Básicas de Saúde e seus respectivos componentes, mediante repasse regular e automático 
do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do 
Distrito Federal, através da aprovação de projetos encaminhados pelos entes federativos 
interessados ao Ministério da Saúde, o qual terá a sua formalização efetivada mediante 
edição de atos normativos específicos, nos quais serão definidos valores, períodos de 
execução e cronogramas de desembolso financeiro. 

 
A população de cada município e do Distrito Federal será a população definida pelo 

IBGE e publicada em portaria específica pelo Ministério da Saúde. 
Os municípios que já recebem incentivos referentes a equipes de projetos similares ao 

PSF, de acordo com a Portaria nº 1.348/GM, de 18 de novembro de 1999, e Incentivos de 
Descentralização de  Unidades de Saúde da FUNASA, de acordo com Portaria nº 1.502/GM, 
de 22 de agosto de 2002, terão os valores correspondentes incorporados a seu PAB fixo a 
partir da publicação do teto financeiro do Bloco da Atenção Básica. 

Ficam mantidas as  ações descritas nos Grupos dos Procedimentos da Atenção Básica, 
na Tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde que 
permanecem como referência para a alimentação dos bancos de dados nacionais.” 

 
 Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
                     
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ALEXANDRE!ROCHA!SANTOS!PADILHA%


