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PROPOSTA DE REVISÃO DA PORTARIA GM/MS no 4.217, de 28 de dezembro 
de 2010 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

1. Introdução 

  
A Portaria GM/MS no 4.217, de 28 de dezembro de 2010, regulamenta e aprova as normas 

de financiamento e de execução do Componente Básico do Bloco de Financiamento da 

Assistência Farmacêutica e define o Elenco de Referência Nacional de Medicamentos e 

Insumos Complementares para a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica.  

 

O financiamento atual do Componente destina-se à aquisição dos medicamentos e insumos 

para monitoramento do diabetes e outros medicamentos de uso ambulatorial na Atenção 

Básica presentes na RENAME 2010. 

 

Esta Portaria foi publicada antes da vigência da Portaria no 12.401, de 28/04/11, que dispõe 

sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS, 

com posterior instituição da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema 

Único de Saúde (CONITEC) e do  Decreto 7.508, de 28/06/2011, que regulamenta a Lei 

8080, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da Saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa. O Decreto, no capítulo que trata da Assistência à 

Saúde, estabelece que  a  Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME  

compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de 

doenças ou de agravos no âmbito do SUS. 

 

Estabelece ser o Ministério da Saúde o órgão competente para dispor sobre a RENAME e 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, o qual consolidará e 

publicará suas atualizações e do respectivo Formulário Terapêutico Nacional e dos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. 

 

Ainda, que o Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e 

complementares de medicamentos, em consonância com a RENAME, e serão responsáveis 

pelo financiamento desses medicamentos. 
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O Decreto, ao tratar do acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, estabelece 

que é necessário: 

I - estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS; 

II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas 

funções no SUS; 

III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou 

municipal de medicamentos; e 

IV - ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS. 

 

Após aprovadas as diretrizes nacionais da RENAME, pactuadas na CIT e estabelecidas na 

Resolução no 01, de 17 de janeiro de 2012, estabeleceu-se a RENAME, publicada pela 

Portaria nº 533, de 28/03/2012. 

 

A Portaria no 886, de 20 de abril de 2010, que institui a Farmácia Viva no âmbito do Sistema 

Único de Saúde, que possibilita as mesmas a realização de  todas as etapas, desde o 

cultivo, a coleta, o processamento, o armazenamento de plantas medicinais, a manipulação 

e a dispensação de preparações magistrais e oficinais de plantas medicinais e fitoterápicos 

também traz alterações a revisão da portaria do CBAF. 

 

Com base nos antecedentes mencionados, faz-se necessário rever e atualizar a Portaria 

GM/MS no 4.217, de 28 de dezembro de 2010, para a qual o Departamento de Assistência 

Farmacêutica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 

Saúde, apresentou minuta  para discussão e posterior pactuação na Comissão Intergestores 

Tripartite - CIT. A minuta de portaria apresentada encontra-se em anexo a esta Nota 

Técnica. 

 

2.  Revisão da Portaria do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

 

A Portaria regulamenta, no âmbito do Sistema Único de Saúde, as normas de execução e 

de financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica que se destina a 

aquisição de medicamentos e insumos no âmbito da atenção básica à saúde e aqueles 

relacionados a agravos e programas de saúde específicos no âmbito da atenção básica.  

 

. 
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3. Financiamento do CBAF 

 
3.1 Financiamento para aquisição de  medicamentos 
O financiamento do CBAF destina-se a aquisição dos medicamentos e insumos constantes 

dos Anexos I e IV da RENAME, sendo de responsabilidade das três esferas de gestão. O 

Ministério da Saúde propõe manter inalterados os valores percapta destinados  à aquisição 

de medicamentos do Anexo I da RENAME, quais sejam: 

I - União: R$ 5,10 por habitante/ano; 

II - Estados e Distrito Federal: R$ 1,86 por habitante/ano; e 

III – Municípios e Distrito Federal: R$ 1,86 por habitante/ano. (Art. 3)   

 

Em discussão realizada em reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica do 

CONASS, os representantes de várias Secretarias Estaduais de Saúde manifestaram-se 

quanto a necessidade de aumentar estes valores. Como  justificativa apresentaram o 

aumento nos preços de vários medicamentos, bem como a ampliação do elenco de 

medicamentos relacionados no  Componente Básico da Assistência Farmacêutica  na 

RENAME. 

 

O valor percapta apurado pelos estados e proposto como parâmetro para financiar a 

assistência farmacêutica na atenção básica variou  entre R$10,00 e 13,50 por habitante ano. 

Os valores mínimos propostos pelas áreas técnicas da assistência farmacêutica que se 

manifestaram foram: 

I - União: R$ 6,00 por habitante/ano; 

II - Estados e Distrito Federal: R$ 2,00 por habitante/ano; e 

III – Municípios e Distrito Federal: R$ 2,00 por habitante/ano. 

Em relação à população a ser considerada nos cálculos de alocação dos recursos 

financeiros, a partir da vigência da portaria, estabelecida para janeiro de 2013, passa-se a 

considerar a população estimada pelo IBGE para 1º de julho de 2011 (Art. 3º, § 2º). 

 

 

 

 

 

 

. 
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Dados Populacionais e financiamento do CBAF 

População Ano  VALORES  

IBGE  União (5,10) Estado (1,86) Município (1,86) 

 

191.506.729 

 

2009 

 

976.684.317,90 

 

356.202.515,94* 

 

351.353.709,84* 

192.379.287 2011 981.134.363,70 357.825.473,82 357.825.473,82 

Fontes: Valores de repasse 2009 <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=33655 > 
População IBGE 2011 <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1961&id_pagina=1> 

 

*Na vigência da Portaria 4.217/2010, o Distrito Federal aplica sua contrapartida somente como Estado 

 

Projeção de valores considerando aumento dos valores de financiamento 

População Ano  VALORES  

IBGE  União (6,00) Estado (2,00) Município (2,00) 

 

192.379.287 

 

2011 

 

1.154.275.722,00 

 

384.758.574,00 

 

384.758.574,00 

Fonte: População IBGE 2011 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1961&id_pagina=1> 
 
Se considerada a população projetada pelo IBGE para 2012, teríamos os seguinte valores: 

 
 Projeção de valores considerando aumento dos valores de financiamento 

População Ano  VALORES  

IBGE  União (6,00) Estado (2,00) Município (2,00) 

 

193.976.530 

 

2012 

 

1.163.859.180,00 

 

387.953.060,00 

 

387.953.060,00 

Fonte: População IBGE 2012 
 

A portaria prevê considerar no cálculo do recurso financeiro a ser aplicado neste 

componente, os acréscimos populacionais resultantes de fluxos migratórios em municípios 

nos quais esta situação esteja comprovada por meio de documentos oficiais. 

 
Com a finalidade de poder contemplar outros projetos semelhantes que venham a ser 

desenvolvidos na vigência da Portaria, propôs-se que a possibilidade de contemplar outras 

situações semelhantes, estas situações fossem consideradas de forma genérica nos 

considerandos, conforme consta da minuta de portaria em anexo. 

 

O financiamento e a aquisição das insulinas humanas NPH 100 UI/ml e regular 100 UI/ml 

para diabéticos insulino dependentes e os contraceptivos e insumos do Programa Saúde da 
. 
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Mulher continuam sob a responsabilidade do Ministério da Saúde. A partir desta portaria, o 

Ministério da Saúde deixa de adquirir e financiar os medicamentos sulfato ferroso e ácido 

fólico do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, que serão de responsabilidade 

dos estados, DF e municípios.  O valor que vinha sendo aplicado na sua aquisição seria de 

cerca de R$ 0,11 percapta/ano. 

 

Ainda, para evitar redução no custeio deste Componente, para os municípios que tiveram a 

população reduzida com o Censo IBGE 2011, comparadamente à população IBGE 2009, 

terão os recursos federais, estaduais e municipais alocados de acordo com a estimativa 

IBGE 2009. 

 

Na área dos fitoterápicos a Relação Nacional de Medicamentos Básicos da Assistência 

Farmacêutica elenca os mesmos na forma farmacêutica de comprimidos, cápsulas, drágeas, 

tintura, gel, creme, entre outras. A revisão da portaria em análise, propõe a inclusão de 

plantas medicinais, drogas vegetais e derivados vegetais destinados a preparação dos 

fitoterápicos constantes da RENAME em Farmácias Vivas e farmácias de manipulação do 

SUS.  

 

3.2  Financiamento para aquisição de insumos  
Não há alteração na proposta de financiamento para aquisição dos insumos para diabetes – 

tiras reagentes, lancetas e seringas com agulha acoplada – destinados aos usuários de 

insulina, que permanece sob a responsabilidade dos estados, Distrito Federal e municípios, 

com valores per capta/ano inalterados em relação à portaria vigente.  

I. Estados e municípios: R$ 0,50 (cada) 

II. Distrito Federal: R$ 1,00  

A população a ser utilizada para base de cálculo é a mesma proposta para os 

medicamentos (estimativa IBGE, 2011). 

 
3.3  Movimentação dos recursos financeiros 
Mantém a proposta vigente de que a movimentação dos recursos financeiros destinados ao 

seu financiamento permaneça em contas distintas, à dos medicamentos do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica. 

 

3.4 Recursos financeiros do CBAF para estruturação da AF 

. 
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O Ministério da Saúde propõe manter o percentual anual de até 15% (quinze por cento) da 

soma dos valores dos recursos financeiros estaduais, municipais e do Distrito Federal, para 

estruturação da assistência farmacêutica. O uso deste recurso pode ser aplicada na 

adequação de espaço físico das farmácias do SUS nos municípios, à aquisição de 

equipamentos e mobiliário destinados ao suporte das ações de Assistência Farmacêutica, e 

à realização de atividades vinculadas à educação continuada, voltada à qualificação dos 

recursos humanos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica. Continua vedado O uso 

do  recurso federal para esta finalidade continua vedado. 

 

A proposta apresentada pela CTAF foi a de que não se estabelecesse um percentual para 

esta finalidade, mas sim que eventuais saldos apurados no CBAF pudessem ser utilizados 

em ações relacionadas a estruturação da AF, mediante apresentação e aprovação dos 

projetos nos Conselhos de Saúde. 

 

 ANEXO – minuta de portaria de 17/10/2012 com a proposta de revisão do 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica   

 

PORTARIA Nº XXXX, DE XX DE XXXXXX DE 2012 
 

Dispõe sobre as normas de execução e de 
financiamento do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica. 

 
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 Resolução nº 338, do Conselho Nacional de Saúde, de 6 de 

maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica e estabelece seus 
princípios gerais e eixos estratégicos; 

Considerando a Portaria n° 971, de 3 de maio de 2006, que aprova a Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS; 

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, 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; 

Considerando a Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 2007, que 
define o elenco de medicamentos e insumos disponíveis por meio do Sistema Único de Saúde, 
nos termos da Lei nº 11.347, de 2006, aos usuários portadores de diabetes mellitus; 

. 
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Considerando a Portaria Interministerial nº 2.960, de 9 de  dezembro  de  2008,  
que  aprova  o Programa Nacional  de Plantas Medicinais  e Fitoterápicos  e  cria  o Comitê 
Nacional  de Plantas Medicinais  e Fitoterápicos; 

Considerando a Portaria nº 3.176/GM/MS, de 24 de dezembro de 2008, 
republicada no Diário Oficial da União em 11 de janeiro de 2010, que aprova orientações 
acerca da elaboração, da aplicação e do fluxo do Relatório Anual de Gestão e quanto a 
informações sobre o Plano de Saúde; 

Considerando a Resolução - RDC n° 39, de 2 de setembro de 2010, que aprova 
a Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição e dá outras providências; 

Considerando a Portaria nº 886, de 20 de abril de 2010, que institui a Farmácia 
Viva no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

Considerando a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de1990, 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 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único 
de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, 
e dá outras providências; 

Considerando a portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 que aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

Considerando Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 
regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a 
serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e 
serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências 
para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 
(três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências; 

Considerando a Resolução nº 1, de 17 de janeiro de 2012, que estabelece as 
diretrizes nacionais da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS); 

Considerando a Portaria nº 533, de 28 de março de 2012, que estabelece o 
elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
(RENAME) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

Considerando a necessidade de dar resposta adequada às demandas e 
necessidades de saúde em municípios com acréscimos populacionais resultantes de fluxos 
migratórios por documentos oficiais, os mesmos serão considerados para o cálculo do valor 
percapta a ser repassado aos mesmos. 

Considerando a pactuação na reunião da Comissão Intergestores Tripartite de 
XXX de XXXX de 2012, resolve: 

 
Art. 1º Regulamentar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, as normas de 

execução e de financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.  
 
CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO 

. 
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  Art. 2º O Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se a 
aquisição de medicamentos e insumos no âmbito da atenção básica a saúde e aqueles 
relacionados a agravos e programas de saúde específicos no âmbito da atenção básica. 

 
Parágrafo único. O financiamento e execução dos medicamentos e insumos que 

fazem parte deste Componente serão garantidos conforme as diferentes responsabilidades 
definidas nesta Portaria. 
 
CAPÍTULO II – DAS RESPONSABILIDADES DE FINANCIAMENTO  
 
A – Dos medicamentos e insumos sob responsabilidade da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios 
 
  Art. 3º O financiamento de que trata esta portaria é para medicamentos e 
insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos I e IV 
da RENAME vigente é de responsabilidade das três esferas de gestão, conforme normas 
estabelecidas nesta Portaria, devendo ser aplicados os seguintes valores mínimos: 

I - União: R$ 5,10 por habitante/ano; 
II - Estados e Distrito Federal: R$ 1,86 por habitante/ano; e 
III – Municípios e Distrito Federal: R$ 1,86 por habitante/ano. 
 
§ 1º Para fins de alocação dos recursos federais, estaduais, municipais e do 

Distrito Federal utilizar-se-á a população estimada pelo IBGE para 1º de julho de 2011 
enviada ao Tribunal de Contas da União em 09 de novembro de 2011 e em municípios com 
acréscimos populacionais resultantes de fluxos migratórios por documentos oficiais, estas 
serão consideradas para o cálculo do valor percapta a ser repassado aos mesmos. 

§ 2º Para evitar a redução no custeio deste Componente, os municípios que 
tiveram a população reduzida com o Censo IBGE 2011, comparativamente à população IBGE 
2009, terão os recursos federais, estaduais e municipais alocados de acordo com a estimativa 
IBGE 2009. 

§ 3º Os recursos financeiros do Ministério da Saúde são transferidos em 
parcelas mensais, correspondendo a 1/12 (um doze avos). 

§ 4º Os valores dos recursos financeiros estaduais e municipais definidos nesta 
Portaria podem ser majorados pelas pactuações nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB) 
de cada unidade federativa, devendo ser pactuada, também, a periodicidade do repasse dos 
estados e do Distrito Federal aos municípios. 

 
Art.4º O financiamento dos insumos – tiras reagentes, lancetas e seringas com 

agulha acoplada – estabelecidos pela Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 2007, 
destinados aos usuários insulinodependentes, será dos estados, distrito federal e municípios 
devendo para isso, aplicar os seguintes valores per capta/ano: 

I. Estados e municípios: R$ 0,50 (cada) 
II. Distrito Federal: R$ 1,00  
§ 1º Para fins de aplicação desses recursos, utilizar-se-á a mesma base 

populacional definida no Art. 3º, § 2º desta portaria.  
§ 2º Os recursos destinados ao financiamento dos insumos para o controle do 

diabetes mellitus deverão ser movimentados em contas distintas, à do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica. 
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        Art.5º As Secretarias Municipais de Saúde, anualmente, poderão utilizar um 

percentual de até 15% (quinze por cento) da soma dos valores dos recursos financeiros 
estaduais, municipais e do Distrito Federal, definidos no Art. 3º desta Portaria, para atividades 
destinadas à adequação de espaço físico das farmácias do SUS nos Municípios, à aquisição de 
equipamentos e mobiliário destinados ao suporte das ações de Assistência Farmacêutica, e à 
realização de atividades vinculadas à educação continuada voltada à qualificação dos recursos 
humanos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, sendo vedada a utilização dos 
recursos federais para esta finalidade. 
  § 1º A aplicação dos recursos financeiros referidos no caput em outras 
atividades da Assistência Farmacêutica Básica, diversas das previstas nesta portaria, fica 
condicionada à aprovação e pactuação nas Comissões Intergestores Bipartites (CIB). 
  §2º As Secretarias Estaduais de Saúde poderão participar dos processos de 
aquisição de equipamentos e mobiliário destinados ao suporte das ações de Assistência 
Farmacêutica e à realização de atividades vinculadas à educação continuada voltada à 
qualificação dos recursos humanos, conforme pactuação nas CIB. 

 
CAPÍTULO III - DAS RESPONSABILIDADES EXECUTIVAS  
 
A – Dos medicamentos e insumos sob responsabilidade da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 
 

Art. 7º Cabe ao Ministério da Saúde o financiamento e à aquisição da insulina 
humana NPH 100 UI/ml e da insulina humana regular 100 UI/ml e a sua distribuição até os 
almoxarifados/Centrais de Abastecimento Farmacêutico estaduais, sendo a sua distribuição 
aos municípios responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde. 

 Art. 8º Cabe ao Ministério da Saúde o financiamento e a aquisição dos 
medicamentos contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher, constantes do Anexo 
I e IV da RENAME vigente, sendo a sua distribuição realizada conforme segue: 

I - entrega direta aos municípios das capitais estaduais, Distrito Federal e 
municípios com população superior a 500.000 habitantes e;  

II - entrega às Secretarias Estaduais de Saúde para posterior distribuição, pelos 
governos estaduais, aos demais Municípios.  

Parágrafo único. Os quantitativos dos medicamentos e insumos do Programa 
Saúde da Mulher e insulina humana NPH 100 UI/ml e da insulina humana regular 100 UI/ml 
serão estabelecidos conforme parâmetros técnicos definidos pelo MS e a programação anual e 
as atualizações de demandas encaminhadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde, com base de 
cálculo nas necessidades dos municípios.  

 
B - Dos medicamentos e insumos sob responsabilidade dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

 
Art. 9° A execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é 

descentralizada, sendo de responsabilidade dos municípios, estados e do Distrito Federal.  
  Art. 10 Os municípios, o Distrito Federal e os estados, serão responsáveis pela 

seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, 
distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente, incluindo: 
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I - plantas medicinais, drogas vegetais e derivados vegetais para manipulação 
das preparações dos fitoterápicos da RENAME em Farmácias Vivas e farmácias de 
manipulação do SUS. 

II - matrizes homeopáticas e tinturas-mães conforme Farmacopeia 
Homeopática Brasileira 3ª ed., para as preparações homeopáticas em farmácias de 
manipulação do SUS. 

III – a aquisição dos medicamentos sulfato ferroso e ácido fólico do Programa 
Nacional de Suplementação de Ferro. 

 
Art. 11 Para garantir as linhas de cuidado das doenças contempladas no 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, os municípios, estados e Distrito 
federal deverão disponibilizar, de forma contínua, os medicamentos do Componente Básico 
indicados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). 

Art. 12 Com o objetivo de apoiar a execução do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica, as Secretarias Estaduais e as Municipais de Saúde podem pactuar 
nas CIB a aquisição de forma centralizada dos medicamentos e insumos pelo gestor estadual, 
na forma de Atas Estaduais de Registro de Preços ou por consórcios de saúde. 

Art. 13 Quando da utilização de Atas Estaduais de Registro de Preços, o edital 
elaborado para o processo licitatório deve dispor sobre a possibilidade da utilização pelos 
municípios. 

Parágrafo Único: Nos procedimentos de aquisição, as Secretarias de Saúde 
devem seguir a legislação pertinente às licitações públicas no sentido de obter a proposta mais 
vantajosa para a administração. 

 
Art. 14 No sentido de fortalecer a produção pública de medicamentos, as 

Secretarias Estaduais e as Municipais de Saúde poderão pactuar que, o correspondente aos 
recursos financeiros estaduais seja feito em medicamentos produzidos em laboratórios 
públicos oficiais, devendo ser informado na CIB o valor unitário de aquisição.  

Art. 15 Para dar suporte à gestão da assistência farmacêutica na atenção básica, 
o Ministério da Saúde disponibiliza aos municípios, estados e ao Distrito Federal o HÓRUS – 
Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica. 

 
CAPÍTULO IV - DAS PACTUAÇÕES NAS COMISSÕES INTERGESTORES 
BIPARTITE (CIB) 
 

Art. 16 As Secretarias Estaduais de Saúde terão o prazo de quatro meses, 
contados a partir da publicação desta portaria, para encaminhar ao Departamento de 
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, por meio eletrônico 
(cgafb.daf@saude.gov.br) e por meio de documento oficial a Resolução/Deliberação da 
pactuação na CIB, as seguintes informações: 

I - o destino das transferências dos recursos federais do Fundo Nacional de 
Saúde, para o Fundo Municipal ou para o Fundo Estadual de Saúde; 

II - a forma de aplicação dos recursos estaduais destinados ao custeio dos 
medicamentos deste Componente, incluindo o valor da contrapartida e a periodicidade dos 
repasses; 

III – o elenco de medicamentos com aquisição centralizada na Secretaria 
Estadual de Saúde e a periodicidade de sua distribuição, nos estados onde essa regra se aplica. 
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IV - a forma de aplicação dos recursos, quando couber, destinados às ações 
previstas no art. 9º desta Portaria; 

V - a forma de aplicação dos recursos estaduais, incluindo o valor da 
contrapartida, a periodicidade do repasse financeiro ou da distribuição dos insumos para 
diabetes mellitus, indicando também os insumos sob sua responsabilidade; 

 VI – o valor da contrapartida municipal e os insumos para diabetes mellitus 
sob sua responsabilidade; 

VII – todas as alterações relacionadas a pactuação do CBAF devem ser 
pactuadas em CIB e formalizadas por resolução/deliberação e devem atender as normas 
estabelecidas nesta Portaria. 
 
CAPÍTULO V - DO CONTROLE E MONITORAMENTO 

Art. 17 As ações, os serviços e os recursos financeiros relacionados à 
Assistência Farmacêutica deverão constar nos instrumentos de planejamento do SUS (Plano 
de Saúde, Programação Anual e Relatório de Gestão). 

Art. 18 O acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da aplicação dos 
recursos financeiros transferidos fundo a fundo, bem como os montantes aplicados pelas 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde dar-se-ão por meio do Relatório de Gestão. 

§ 1º O Relatório de Gestão, incluindo as ações de Assistência Farmacêutica 
Básica e sua execução orçamentária, deve ser elaborado em conformidade com as orientações 
previstas na Portaria nº 3.176/GM/MS, de 24 de dezembro de 2008, republicada em 11 de 
janeiro de 2010, ou a que a suceder, o qual deve estar disponível, sempre que necessário, para 
o desenvolvimento dos processos de monitoramento, avaliação e auditoria. 

 
§ 2º As Secretarias Estaduais e as Municipais de Saúde devem manter em 

arquivo os documentos fiscais que comprovem a aplicação dos recursos tripartite deste 
Componente, pelo prazo estabelecido na legislação em vigor. 

 
Art. 19 A transferência dos recursos do Ministério da Saúde poderá ser 

suspensa quando comprovada a não aplicação dos recursos financeiros das Secretarias 
Estaduais e das Municipais de Saúde, nos valores definidos no art. 3º, nas seguintes situações:  

 
I - quando constatadas, por meio de auditorias dos órgãos de controle interno e 

externo, irregularidades na utilização dos recursos, assegurado o direito de defesa; e 
II – não aplicação dos valores mínimos devidos e pactuados nesta Portaria pela 

Secretaria Estadual e pela Municipal de Saúde, quando denunciada formalmente por um dos 
gestores ou constatada por meio de monitoramento e auditorias realizadas por órgãos de 
controle interno e externo. 

§ 1º O bloqueio dos recursos financeiros será realizado mediante aviso prévio 
de 60 (sessenta) dias ao gestor, e formalizado por meio de publicação de ato normativo 
específico, devidamente fundamentado. 

§ 2º O repasse federal dos recursos financeiros deste Componente será 
restabelecido tão logo seja comprovada a regularização da situação que motivou a suspensão. 
 
CAPÍTULO  VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 20 As despesas orçamentárias estabelecidas nesta Portaria devem onerar a 
seguinte Funcional Programática: 

. 
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I - 10.303.1293.20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde. 

 
Art. 21 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

repercussões financeiras a partir da competência janeiro de 2013. 
 
Art. 22 Fica revogada a Portaria Nº 4217/GM/MS, publicada no Diário Oficial 

da União Nº 249, de 29 de dezembro de 2010. 
 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 
Ministro de Estado da Saúde 
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