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PROPOSTA DE REVISÃO DO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE DE 
VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 
 

1. INTRODUÇÃO – O COMPONENTE DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE 
DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

  

Os recursos federais transferidos para Estados, Distrito Federal e Municípios 

para financiamento das ações de Vigilância em Saúde estão organizados no Bloco 

Financeiro de Vigilância em Saúde e são constituídos por 2 componentes (Portaria 

3252 de dezembro de 2009):  

I) Componente de Vigilância e Promoção da Saúde;  

II) Componente da Vigilância Sanitária.  

Os recursos de um componente podem ser utilizados em ações do outro 

componente do Bloco de Vigilância em Saúde, sendo repassados de forma regular e 

automática do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais e Municipais de 

Saúde, em três parcelas anuais, nos meses de janeiro, maio e setembro, em conta 

específica. 

O Componente de Vigilância e Promoção da Saúde refere-se aos recursos 

federais destinados às ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de 

doenças, sendo constituído de um piso fíxo (Piso Fixo de Vigilância e Promoção da 

Saúde – PFVPS) e um piso variável (Piso Variável de Vigilância e Promoção da 

Saúde PVVPS).  

Os valores do PFVPS são ajustados anualmente com base na população 

estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sendo 

compostos por um valor per capita estabelecido com base na estratificação, 

população e área territorial de cada unidade federativa. Para efeito do PFVPS, foi 

mantida na portaria GM/MS 3252/09 a proposta de estratificação dos estados, 

definida anteriormente quando da publicação da portaria 1172, em 2004: 
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• Estrato I: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e 

Municípios pertencentes à Amazônia Legal dos Estados do Maranhão e 

Mato Grosso;  

• Estrato II: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, 

Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Norte, Sergipe e demais municípios do Maranhão e Mato 

Grosso; 

• Estrato III: São Paulo e Paraná;  

• Estrato IV: Distrito Federal, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

 

Os recursos que compõem o PFVPS são alocados segundo os seguintes 

critérios:  

I. As Secretarias Estaduais de Saúde recebem valores equivalentes a no 

mínimo, 10% (dez por cento) do PFVPS atribuído ao Estado 

correspondente, acrescidos dos valores referentes ao Fator de 

Incentivo para os Laboratórios Centrais de Saúde Pública -FINLACEN;  

II. Cada Município recebe valores equivalentes a no mínimo 60% 

(sessenta por cento) do per capita do PFVPS atribuído ao Estado 

correspondente;  

III. A capital e municípios que compõe sua região metropolitana recebem 

valores equivalentes a no mínimo 80% do per capita do PFVPS 

atribuído ao Estado correspondente; e  

IV. Resta valor denominado como “fator de ajuste da CIB”, pactuado nas 

Comissões Intergestores Bipartire (CIB), destinado ao financiamento 

dos ajustes necessários para o atendimento às especificidades 

regionais e/ou municipais, conforme características ambientais e/ou 

epidemiológicas que o justifiquem.  

A partir destes critérios a CIB define o valor do PFVPS destinado à Secretaria 

Estadual de Saúde e a cada um dos municípios, em cada Estado. Os recursos 

referentes às campanhas de vacinação anuais de influenza sazonal, poliomielite e 

raiva animal também pactuados entre Estados e Municípios na CIB, foram 

acrescentados aos PFVPS de Estados e Municípios.   
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Foram ainda acrescentados ao PFVPS os valores referentes às seguintes 

portarias: 

• Portaria GM/MS nº. 413, de 25 de fevereiro de 2010 (BRASIL, 2010), 

republicada em 26 de março de 2010, que incorporou ao PFVPS o 

valor global de R$ 45.872.868,84; referente ao montante anual 

repassado às Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Municípios no 

ano de 2009, para contratação de pessoal e execução de ações de 

campo de combate ao vetor da dengue e malária.  

• Portaria GM/MS nº 652, de 25 de março de 2010 (BRASIL, 2010), que 

aprovou os critérios para financiamento das campanhas de vacinação 

anuais de influenza sazonal, de poliomielite e de raiva animal, 

estabelecidos com base na própria estratificação já estabelecida na 

portaria GM/MS 3252/09. 

 

O detalhamento dos valores referentes ao repasse federal do Componente de 

Vigilância e Promoção da Saúde foi publicado por ato normativo conjunto da 

Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e da SVS/MS (Portaria Conjunta SE / 

SVS 01, de 11 de março de 2010). Através desta portaria, conforme normas já 

pactuadas através da portaria GM/MS 3252/09, foram definidos os valores anuais 

relativos aos recursos federais destinados ao Piso Fixo de Vigilância e Promoção da 

Saúde (PFVPS) e Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde (PVVPS), de 

cada Estado.  

A portaria conjunta SE/SVS 01/10 também detalhou os valores anuais do 

PFVPS e valores per capita de referência destinados às Secretarias Estaduais de 

Saúde (SES), às capitais e Municípios que compõem sua região metropolitana e aos 

Municípios, bem como o Fator de Ajuste a ser pactuado nas Comissões 

Intergestores Bipartite (CIB).  

Os valores foram estabelecidos com base no valor per capita de referência de 

cada Estado, sem redução nos valores praticados anteriormente. Previu-se que para 

recomposição do PFVPS de todos os Estados e redução das desigualdades entre os 

Estados pertencentes a cada estrato deveriam ser realizados incrementos no valor 

per capita de referência estadual, de acordo com a disponibilidade orçamentária.  
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O Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS é constituído 

por incentivos específicos, por adesão ou indicação epidemiológica, conforme 

normatização especifica:  

I. Núcleos Hospitalares de Epidemiologia - NHE; 

II. Sistema de Verificação de Óbito - SVO;  

III. Sistemas de Registro de Câncer de Base Populacional RCBP;  

IV. Casas de Apoio para Adultos Vivendo com HIV/AIDS;  

V. Fórmula infantil às crianças verticalmente expostas ao H I V; 

VI. Incentivo para Qualificação das Ações de Vigilância e Promoção da 

Saúde para as DST/AIDS;  

VII. Promoção da saúde;  

VIII. Além destes incentivos já existentes quando da publicação da Portaria 

3252/09, foram acrescentados desde então novos incentivos ou 

valores  por meio do PVVPS, como: 

• Incentivo financeiro para qualificação das ações de prevenção e 

controle da dengue; 

• Repasse financeiro para implantação, implementação e 

fortalecimento da Vigilância Epidemiológica da Influenza; 

• Repasse financeiro por meio para implantação, implementação e 

fortalecimento da Vigilância Epidemiológica da Hanseníase, 

Tracoma, Esquistossomose e Geohelmintíases; 

• Incorporação das Hepatites Virais ao incentivo destinado à 

Qualificação das Ações de Vigilância e Promoção da Saúde para 

as DST/AIDS; 

• Incentivo para implantação, implementação e fortalecimento da 

Política Nacional de Promoção Da Saúde, fomentando ações  de 

Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes; 

• Incentivo para custeio do Projeto Academia da Saúde (para 

inclusão dos municípios que não contam com núcleos de Apoio ao 

Programa de Saúde da Família) 
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• Repasse financeiro para implantação e implementação de Política 

de Promoção da Saúde na ampliação e sustentabilidade das ações 

do "Projeto Vida no Trânsito". 

 

 

Compõe também o Componente de Vigilância e Promoção da Saúde uma 

reserva estratégica federal, constituída de valor equivalente a até 5% (cinco por 

cento) dos recursos deste componente. 

 

2. A PROPOSTA DE REVISÃO DO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE DE 
VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

  

O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS, 

apresentou em reunião do Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde da CIT – 

GTVS, proposta que pretende modificar o financiamento das ações de vigilância e 

promoção da saúde.  

A nova proposta busca responder algumas das principais questões que vem 

sendo discutidas desde a aprovação doa Portaria 3252 / 09, buscando oferecer 

alternativas mais flexíveis e que produzam maior impacto nas ações de VS. As 

principais diretrizes da nova proposta são: 

I. A necessidade de reduzir as desigualdades nos valores per-capita de 

estados integrantes de um mesmo estrato que foram se acumulando 

nos últimos anos; 

II. A reunião de todos os incentivos “variáveis” que foram se acumulando, 

fragmentando o financiamento e dificultando a execução por parte das 

SES e SMS; 

III. Introduzir um incentivo relacionado com a qualificação das ações de 

VS, de forma semelhante ao PMAQ, porém com metodologia mais 

simplificada para a sua apuração. 

À partir destas diretrizes propõe-se reduzir as desigualdades e aumentar os 

valores que todos recebem, de forma a buscar maior equidade. Para isso, está 
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prevista inicialmente uma correção nos valores per-capita dos estados que 

apresentam-se abaixo do valor médio do seu estrato, elevando todos nessa 

condição para esse valor médio, o que diminuiria significativamente as distorções 

atuais.  

Em seguida, seria apurado o novo valor médio per-capita de cada estrato e 

aplicado um aumento para todos os estados, de maneira diferenciada, com um 

aumento linear de cerca de 10% para os estados que ainda se encontram com o 

valor per-capita acima do “novo” per capita médio do seu estrato e de 20% para 

aqueles que estão com o seu per capita abaixo do “novo” per capita médio de seu 

estrato. Além disso, seria feita a fusão dos estratos 3 e 4.  

O resultado desta proposta representaria um aumento de aproximadamente 

230 milhões de reais no PFVPS e as diferenças entre o maior e o menor per-capita 

no interior de cada um desses estratos seria reduzido de maneira importante. 

Além destas adequações seriam incorporados ao PFVPS, todos os valores do 

piso variável (PVVPS) atualmente existentes (Finlacen, campanhas, SVO, promoção 

etc), exceto os referentes ao Programa de DST / AIDS e de Hepatites Virais, 

resultando como piso final para cada estado a soma deles resultante. 

Todos os incentivos referentes à AIDS, DST e Hepatites Virais (fórmula oral, 

casas de apoio, PAM, etc.) seriam reunidos em um incentivo único. 

Por último, seria criado um incentivo relacionado à qualificação das ações, 

por adesão, nos moldes do proposto na área de atenção básica (“PMAQ”), utilizando 

porém somente indicadores provenientes dos sistemas de informação já existentes.. 

Em resumo, teríamos na área de VS um Piso Financeiro de Vigilancia em 

Saúde e dentro do Piso Variável de Vigilância em saúde Incentivo de DST-AIDS e 

HV  e um Incentivo de Qualificação das Ações de VS (por adesão), o que reduziria 

para 3 os vários pisos e incentivos atualmente existentes. 

Seriam revogados os artigos referentes ao capítulo de financiamento da 

Portaria GM / MS 3252 /2009 e as portarias referentes aos diversos incentivos 

específicos. 
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3. MINUTA DE PORTARIA QUE DEFINE A UTILIZAÇÃO DOS SALDOS DE 
RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 

 
Considerando a existência de saldos significativos nas contas bancárias onde 

são depositados os recursos referentes ao Bloco de Vigilância em Saúde em 

diversos estados e municípios, a SVS propõe publicar portaria definindo que estes 

saldos oriundos de repasses da União aos Estados e Municípios realizados até 31 

de dezembro de 2011, possam ser utilizados em qualquer ação de Vigilância em 

Saúde, estabelecida nos planos Municipal e Estadual de Saúde, conforme 

responsabilidades, ações e atividades de cada esfera de governo nessa área (vide 

anexo 1). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

Como não houve tempo hábil para a redação e revisão da minuta de portaria,  

propõe-se discutir na reunião da CIT de 18 de outubro o mérito da presente 

proposta, devendo a seguir ser detalhada a minuta de portaria a ser publicada 

posteriormente.   

Cabe destacar que desde a aprovação da Portaria 3252, no final de 2009, já 

se discutia a necessidade de ampliar os recursos para a área de Vigilância em 

Saúde e reduzir as diferenças de valores per-capita repassados aos estados de um 

mesmo extrato, o que não se efetivou. 

Sem dúvida nenhuma a presente proposta traz importantes avanços em 

relação ao modelo de financiamento atual, quais sejam: 

• Um aumento real dos valores repassados para a área de Vigilância 

e Promoção da Saúde e diminuição da desigualdade dos repasses 

hoje existentes entre estados de um mesmo estrato; 

• Simplificação e redução do número de incentivos vigentes no 

PVVPS, que ocasiona fragmentação do financiamento para a área; 
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• Introdução de incentivo relacionado à qualificação das ações à 

partir da valorização dos resultados alcançados (cuja proposta 

ainda não foi detalhada). 

Não há qualquer referência na presente proposta a alterações no 

financiamento do componente de Vigilância Sanitária. 

Nas discussões realizadas com a Secretaria de Vigilância em Saúde esta se 

comprometeu a iniciar com a maior brevidade possível uma discussão da 

composição, valores e forma de definição dos estratos, uma vez que não houve 

nenhuma revisão significativa neste sentido, desde a descentralização das ações de 

epidemiologia e controle de doenças em 1999. 

Deve-se questionar ainda a pertinência de se manter em separado os 

incentivos referentes aos Programas de DST / AIDS e Hepatites Virais, quando 

todos os demais seriam incorporados ao piso fixo.  A manutenção de financiamento 

em separado para um programa determinado, apesar de sua relevância, é 

contraditória à presente proposta de redução da fragmentação do financiamento da 

área de vigilância em saúde. Destaca-se que a unificação dos repasses referentes a 

este programa em um único incentivo já se configura, porém, em um avanço.   

Quanto à proposta de minuta de portaria referente aos saldos na utilização de 

recursos, a iniciativa é louvável no sentido de deixar claro o que já foi pactuado e 

regulamentado através da Portaria Portaria GM / MS nº 204, de 29 de janeiro de 

2007. É necessária, porém, uma revisão da minuta apresentada, visando melhorar 

sua redação e compreensão. Sugere-se excluir o parágrafo único do artigo primeiro, 

que parece contraditório ao que se propõe o caput do artigo. Cabe também uma 

revisão no artigo segundo, uma vez que a Lei Complementar 141 não prevê a 

necessidade de aprovação dos Relatórios de Gestão pelos conselhos, mas que os 

mesmos devem ser enviados aos mesmos para parecer quanto ao cumprimento nas 

normas da citada Lei. Não seria necessário repetir tal conceito na Portaria. 
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ANEXO 

MINUTA DE PORTARIA PROPOSTA PELA SVS / MS 

(referente á utilização dos saldos do Bloco de Vigilância em Saúde) 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 
 

PORTARIA Nº            , DE       DE OUTUBRO DE 2012. 
 
 
Define a utilização dos saldos de 
recursos do Bloco de Vigilância em 
Saúde. 

 
 

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 Federal, e  

 
Considerando a Portaria GM/MS nº 204, 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 GM/MS nº. 3.252, 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, resolve: 

 
Art. 1º Definir que os saldos de recursos do Bloco Financeiro de Vigilância em Saúde, 

oriundos dos repasses, aos Estados e Municípios, realizados até 31 de dezembro de 2011, 
poderão ser utilizados para toda e qualquer ação de Vigilância em Saúde, em consonância 
com os planos Municipal e Estadual de Saúde, inerentes às responsabilidades, ações e 
atividades de cada esfera de governo nessa área. 

Parágrafo único. Os saldos de que trata o caput deste artigo poderão ser utilizados desde 
que os Estados e Municípios tenham realizados as ações previstas em suas programações 
anuais. 

 
Art. 2º A comprovação da aplicação dos recursos será feita por meio do Relatório de 

Gestão da respectiva esfera de governo e aprovado pelo Conselho de Saúde correspondente. 
 

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 
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