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 Introdução:  

Levantamento realizado pelo DEGES/SGTES entre 06 e 28 de agosto de 2012, junto 

aos estados que receberam recursos descentralizados pelas Portarias de Educação 

Permanente em Saúde nº 2.953, de 25 de novembro de 2009, nº 4.033, de 17 de dezembro 

de 2010, nº 2.200, de 14 de setembro de 2011 apontou uma execução desses recursos da 

orem de 19,14% do total repassado nos três anos (até o dia 28 de agosto de 2012, dos 26 

estados e Distrito Federal, 14 responderam integralmente, 6 responderam parcialmente e 7 

não responderam. 

 

A proposta atual: 

Para enfrentar as dificuldades encontradas na aplicação dos recursos o Ministério da 

Saúde propõe regulamentar por meio de portaria o remanejamento de recursos financeiros 

repassados para Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda não executados, para 

aplicação em ações no âmbito da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e do 

Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS). 

 

Os recursos do Profaps – Portarias GM/MS 1626/2010 e 1.307/2011 – ainda não 

executados poderão ser remanejados para outras ações custeadas por meio da Funcional 

Programática “Formação de Profissionais Técnicos e Fortalecimento das Escolas 

Técnicas/Centros Formadores do SUS” e poderão custear: 

I – ações de Educação como capacitação, pós-técnico, aperfeiçoamento e 

qualificação atendendo prioritariamente as metas estabelecidas nos termos do anexo I desta 

portaria para implementação das Redes de Atenção à Saúde. 

II – ações referentes ao Programa de Formação de Profissionais de nível 

médio para a saúde - PROFAPS; 

III - apoio técnico para elaboração de projetos e planos de cursos para as 

Escolas Técnicas e de Saúde Pública 

IV- apoio à função pedagógica, por exemplo, tutoria e facilitadores da 

educação permanente, entre outros. 
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As ações a serem contempladas devem atender as necessidades de formação de 

trabalhadores identificadas a partir das demandas locorregionais e das demandas 

prioritárias das Redes Temáticas de Atenção à Saúde (Rede Cegonha; Rede de Atenção às 

Urgências; Rede de Atenção Psicossocial, cuidados aos usuários de álcool, crack e outras 

drogas; Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência e Rede de Doenças Crônicas). 

 

Os recursos financeiros da Educação Permanente – Portarias GM/MS nº 2.813/2008, 

nº 2.953/2009, nº 4.033/ 2010, e nº 2.200/2011 ainda não executados poderão ser 

remanejados para outras ações custeadas por meio da Funcional Programática “Apoio ao 

Desenvolvimento da Graduação, pós-graduação stricto e latu sensu em áreas estratégicas 

para o SUS” e poderão custear: 

I – O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 

– Pro-Saúde; 

II – O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde; 

III – A Pós – graduação latu e strictu sensu entre ao quais, especializações, 

mestrados, doutorados, residências; 

IV – O Programa Nacional de Apoio à Formação Médicos Especialistas em 

áreas estratégias Pró – Residência através de pagamento de bolsas de residentes, apoio 

matricial aos programas existentes de forma articulada com a Educação Permanente. 

V – O Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissional e em 

áreas profissionais da saúde através de pagamento de bolsas de residentes, apoio matricial 

aos programas existentes de forma articulada com a Educação Permanente. 

VI – Apoio à função pedagógica como preceptoria nas modalidades de 

residência e PET - SAÚDE, tutores e facilitadores da educação permanente, Telessaúde, 

Programa de valorização da atenção básica – PROVAB, entre outros.  

VII – As ações que visam a implementação e manutenção do Telessaúde nas 

regiões previamente definidas 

VIII – As ações educacionais complementares do Programa de valorização da 

Atenção Básica - PROVAB, 
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IX – A elaboração de material – didático pedagógico como manuais, cartilhas.   

X- As ações de Educação como capacitação, especialização latu e strictu sensu, 

aperfeiçoamento, qualificação atendendo prioritariamente as metas estabelecidas nos 

termos do anexo I desta portaria para implementação das Redes de Atenção à Saúde. 

Assim como no Profaps as ações a serem contempladas devem atender as 

necessidades de formação de trabalhadores identificadas a partir das demandas 

locorregionais e das demandas prioritárias das Redes Temáticas de Atenção à Saúde (Rede 

Cegonha; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial, cuidados aos 

usuários de álcool, crack e outras drogas; Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência e Rede 

de Doenças Crônicas). 

Os recursos de custeio poderão ainda ser utilizados também para reforma da 

estrutura física das Escolas de Saúde Pública e das Escolas Técnicas do SUS, bem como das 

unidades de saúde que realizam atividades educativas e para isso: 

O ente federativo deverá apresentar projeto de reforma, contendo memorial 

descritivo e cronograma físico-financeiro da obra que será dirigido à Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS). (instrutivo com 

requisitos obrigatórios serão disponibilizados no sítio eletrônico 

http://www.saude.gov.br/sgtes). 

Para viabilizar o remanejamento de recursos de que trata esta Portaria, os entes 

federativos deverão encaminhar, ao Ministério da Saúde, novos planos de trabalho que 

versem sobre a sua aplicação em ações no âmbito da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde e do PROFAPS, inclusive os projetos de reforma, se for o caso, para 

fins de aprovação e substituição daqueles anteriormente aprovados.  

Os planos de trabalho encaminhados deverão conter comprovante de sua aprovação 

prévia na Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 
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Considerações Gerais da Proposta: 

O artigo 6º da minuta de portaria dispensa participação das Comissões Permanentes 

de Integração Ensino-Serviço (CIES) e a aprovação prévia nas Comissões Intergestoras 

Regionais (CIR) nos planos de trabalho a serem encaminhados o que contraria a Portaria 

1996/2007. 

Tal artigo é desnecessário uma vez que o parágrafo único do artigo 5º regulamenta 

que “os planos de trabalho encaminhados deverão conter comprovante de sua aprovação 

prévia na Comissão Intergestores Bipartite (CIB)”. Se haverá, ou não, a participação das CIES 

e das CIR nesse processo é uma decisão que cabe a cada CIB individualmente, portanto não 

cabe a uma portaria ministerial dispensar a participação dessas instâncias. 

Sugerimos, portanto, a retirada desse artigo. 
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Versão CONJUR/MS + SGTES/MS 
MINUTA 

 
PORTARIA Nº XXXX, DE XX DE OUTUBRO DE 2012 

 
Autoriza o remanejamento de recursos 
financeiros repassados para Estados, Distrito 
Federal e Municípios, ainda não executados, 
para aplicação em ações no âmbito da Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde e 
do Programa de Formação de Profissionais de 
Nível Médio para a Saúde (PROFAPS). 
 

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

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

Considerando as Portarias nº 2.813/GM/MS, de 20 de novembro de 2008, nº 2.953/GM/MS, 
de 25 de novembro de 2009, nº 4.033/GM/MS, de 17 de dezembro de 2010, e nº 2.200/GM/MS, de 14 de 
setembro de 2011, que definem recursos financeiros do Ministério da Saúde para a Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde; 

Considerando a Portaria nº 3.189/GM/MS, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre as 
diretrizes para a implementação do Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde 
(PROFAPS); 

Considerando as Portarias nº 1.626/GM/MS, de 24 de junho de 2010, e nº 1.307/GM/MS, de 
6 de junho de 2011, que definem recursos financeiros do Ministério da Saúde para o PROFAPS; 

Considerando a necessidade de qualificação dos profissionais da área da saúde em todos os 
níveis de atenção para atendimento às demandas e necessidades prioritárias estabelecidas no Sistema Único 
de Saúde (SUS); e 

Considerando a pactuação em reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), de xx de 
outubro de 2012, resolve: 

 
Art. 1º Fica autorizado o remanejamento de recursos financeiros repassados para Estados, 

Distrito Federal e Municípios, ainda não executados, para aplicação em ações no âmbito da Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde e do Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde 
(PROFAPS), nos termos desta Portaria. 

 
Art. 2º Os recursos financeiros repassados para Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda 

não executados, para aplicação em ações no âmbito do Programa do Formação de Profissionais de Nível Médio 
para a Saúde (PROFAPS), poderão ser remanejados para outras ações custeadas por meio da Funcional 
Programática “Formação de Profissionais Técnicos e Fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros Formadores 
do SUS”. 
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§ 1º  As ações de educação permanente em saúde passíveis de custeio por meio da Funcional 

Programática de que trata o “caput” são: 
I – ações de Educação como capacitação, pós-técnico, aperfeiçoamento e qualificação 

atendendo prioritariamente as metas estabelecidas nos termos do anexo I desta portaria para implementação 
das Redes de Atenção à Saúde. 

II – ações referentes ao Programa de Formação de Profissionais de nível médio para a saúde - 
PROFAPS; 

III - apoio técnico para elaboração de projetos e planos de cursos para as Escolas Técnicas e 
de Saúde Pública 

IV- apoio à função pedagógica, por exemplo, tutoria e facilitadores da educação permanente, 
entre outros. 

 
§ 2º As ações a serem contempladas devem atender as necessidades de formação de 

trabalhadores identificadas a partir das demandas prioritárias das Redes Temáticas de Atenção à Saúde, quais 
sejam: 

I - Rede Cegonha; 
II - Rede de Atenção às Urgências; 
III - Rede de Atenção Psicossocial, cuidados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; 
IV - Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência; e 
V - Rede de Doenças Crônicas. 
 
§ 3º  Para os fins do disposto no “caput”, os recursos financeiros que foram repassados aos 

entes federativos são aqueles previstos nas Portarias nº 1.626/GM/MS, de 24 de junho de 2010, e nº 
1.307/GM/MS, de 6 de junho de 2011. 

 
Art. 3º Os recursos financeiros repassados para Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda 

não executados, para aplicação em ações no âmbito da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 
poderão ser remanejados para outras ações custeadas por meio da Funcional Programática “Apoio ao 
Desenvolvimento da Graduação, pós-graduação stricto e latu sensu em áreas estratégicas para o SUS”. 

 
§ 1º  As ações passíveis de custeio para implementação por meio da Funcional Programática 

de que trata o “caput” são: 
 
I – Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde – Pro-Saúde; 
II – Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde; 
III - Pós – graduação latu e strictu sensu entre ao quais, especializações, mestrados, 

doutorados, residências; 
IV – Programa Nacional de Apoio à Formação Médicos Especialistas em áreas estratégias Pró 

– Residência através de pagamento de bolsas de residentes, apoio matricial aos programas existentes de forma 
articulada com a Educação Permanente. 

V – Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissional e em áreas profissionais 
da saúde através de pagamento de bolsas de residentes, apoio matricial aos programas existentes de forma 
articulada com a Educação Permanente. 

VI – apoio à função pedagógica como preceptoria nas modalidades de residência e PET - 
SAÚDE, tutores e facilitadores da educação permanente, Telessaúde, Programa de valorização da atenção 
básica – PROVAB, entre outros.  

VII – ações que visam a implementação e manutenção do Telessaúde nas regiões 
previamente definidas 

VIII – ações educacionais complementares do Programa de valorização da Atenção Básica - 
PROVAB, 

IX – elaboração de material – didático pedagógico como manuais, cartilhas.   
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X- ações de Educação como capacitação, especialização latu e strictu sensu, , 

aperfeiçoamento, qualificação atendendo prioritariamente as metas estabelecidas nos termos do anexo I desta 
portaria para implementação das Redes de Atenção à Saúde. 

 
§ 2º  As ações a serem contempladas devem atender as necessidades de formação de 

trabalhadores identificadas a partir das demandas prioritárias das Redes Temáticas de Atenção à Saúde, quais 
sejam: 

I - Rede Cegonha; 
II - Rede de Atenção às Urgências; 
III - Rede de Atenção Psicossocial, cuidados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; 
IV - Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência; e 
V - Rede de Doenças Crônicas. 
 
§ 3º Para os fins do disposto no “caput”, os recursos financeiros que foram repassados aos 

entes federativos são aqueles previstos nas Portarias nº 2.813/GM/MS, de 20 de novembro de 2008, nº 
2.953/GM/MS, de 25 de novembro de 2009, nº 4.033/GM/MS, de 17 de dezembro de 2010, e nº 
2.200/GM/MS, de 14 de setembro de 2011. 

 
 
Art. 4º  Os recursos de custeio repassados nos termos dos arts. 2º e 3º poderão ser utilizados 

também para reforma da estrutura física das Escolas de Saúde Pública e das Escolas Técnicas do SUS, bem 
como das unidades de saúde que realizam atividades educativas. 

§ 1º  O ente federativo deverá apresentar projeto de reforma, contendo memorial descritivo 
e cronograma físico-financeiro da obra. 

§ 2º  O projeto previsto no § 1º será dirigido à Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS). 

§ 3º  Os entes federativos proponentes deverão atender, nos projetos de ambientes a serem 
reformados, os requisitos obrigatórios definidos pelo Ministério da Saúde nos instrutivos a serem 
disponibilizados no sítio eletrônico http://www.saude.gov.br/sgtes. 

 
Art. 5º  Para viabilizar o remanejamento de recursos de que trata esta Portaria, os entes 

federativos deverão encaminhar, ao Ministério da Saúde, novos planos de trabalho que versem sobre a sua 
aplicação em ações no âmbito da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e do PROFAPS, inclusive 
os projetos de reforma, se for o caso, para fins de aprovação e substituição daqueles anteriormente aprovados. 

Parágrafo único.  Os planos de trabalho encaminhados deverão conter comprovante de sua 
aprovação prévia na Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

 
Art. 6º  Para aplicação do disposto nesta Portaria, os novos planos de trabalho a serem 

enviados ao Ministério da Saúde ficam dispensados de participação das Comissões Permanentes de Integração 
Ensino-Serviço (CIES) e de aprovação prévia nas Comissões Intergestoras Regionais (CIR). 

Parágrafo único.  Os planos de trabalho deverão ser encaminhados pelos entes federativos às 
CIES e as CIR para conhecimento. 

 
Art. 7º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 
 

8 
Brasília, 17 de outubro de 2012. 

 


