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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. 
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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 

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. 

  

 7 



  | NOTA TÉCNICA | 46 | 2012 

 

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 (anexo I) 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.  

 

 

4. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA   

 

 

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; 

• Introdução de incentivo relacionado à qualificação das ações à 

partir da valorização dos resultados alcançados (cuja proposta 

ainda não foi detalhada). 
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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 ainda em 2013 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. 

Questionou-se inicialmente 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 porém que a unificação dos repasses 

referentes a este programa em um único incentivo já se configura em um avanço.   

A proposta de minuta de portaria referente aos saldos na utilização de 

recursos busca deixar claro o que já foi pactuado e regulamentado através da 

Portaria Portaria GM / MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, ou seja: que os recursos 

provenientes de um mesmo Bloco de Financiamento podem ser utilizados em 

qualquer ação relacionada à área para qual se destina, ressalvadas as limitações 

colocadas pelo parágrafo 2º do artigo 6º da citada portaria.  

Algumas adequações apontadas pelo CONASS (Nota Técnica 37 / 2012) na 

minuta inicial foram acatadas pelo Ministério da Saúde e Conasems e a versão final 

aprovada pela reunião da CIT de 18 de agosto de 2012 está no anexo I desta Nota 

Técnica.  

Nesta reunião da CIT foi aprovado também (no mérito) a proposta de revisão 

do financiamento do Componente de Vigilância em Saúde, sendo estabelecido que 

após apresentação e apreciação pelo CONASS e CONASEMS de minuta de portaria 

para revisão dos artigos relacionados ao financiamento da Portaria 3252 / 2009 e de 

planilha com a proposta de distribuição de recursos (com base na metodologia 

aprovada) estas poderiam ser aprovadas ad referendum. 
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5. SITUAÇÃO ATUAL DA NEGOCIAÇÃO TRIPARTITE  

 

 

Após a reunião da CIT de 18 de outubro a equipe técnica da SVS elaborou 

planilha com proposta de distribuição de recursos para as diversas Unidades da 

Federação, com base na metodologia e diretrizes aprovadas, considerando os 

recursos orçamentários disponíveis. Foi assim elaborada nova planilha de 

distribuição de recursos (anexo II).  

A minuta de portaria ainda está em processo de negociação, uma vez que a 

Secretaria de Vigilância em Saúde trouxe novamente para negociação proposta de 

revogar a Portaria 3252 / 2009, ainda este ano, em sua íntegra. A minuta 

apresentada apresenta problemas importantes, uma vez que diversos aspectos 

regulamentados pela referida portaria, como a integração das ações de vigilância em 

saúde e atenção primária, unificação de seus territórios, apoio matricial e questões 

relacionadas à promoção da saúde e integralidade da atenção não estão 

contempladas, além da necessidade de discutir com maior cuidado a revisão das 

responsabilidades das esferas de gestão para a área.  

Considerando o tempo necessário para a discussão bipartite da distribuição 

dos recursos em cada estado para a SES e Municípios, A SVS informou que não 

será possível a implementação desta nova proposta de financiamento já para o 

orçamento de 2012.  

O encaminhamento proposto pelo CONASS até o momento é de se manter o 

combinado na CIT e reuniões que a precederam: Revogar neste momento somente 

os artigos da Portaria 3252/2012 referentes ao financiamento e as demais portarias 

referentes a incentivos específicos, publicando nova portaria com as novas regras 

de financiamento do Componente de Vigilância e Promoção da Saúde. Os demais 

aspectos da Portaria 3252/2009 poderiam assim ser discutidos e revisados com 

maior profundidade e cuidado no início de 2013. 
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6. PROPOSTA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELO PVVPS 
PARA DENGUE E CAMPANHAS VACINAIS 

 

 

A SVS trouxe para discussão a possibilidade de disponibilizar recursos 

provenientes do orçamento de 2012 (ainda na forma de incentivos específicos pelo 

Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde) para ações de enfrentamento da 

dengue e preparação das campanhas vacinais, considerando as seguintes 

questões: 

• Necessidade de intensificar as medidas de vigilância, prevenção e 

controle da dengue antes de seu período sazonal com a realização 

de ações de combate ao vetor, vigilância epidemiológica, 

assistência e aprimoramento dos planos de contingência para 

dengue; 

•  Necessidade de iniciar com a maior brevidade possível a 

preparação das campanhas anuais de vacinação de 

multivacinação, de influenza sazonal e de raiva animal, para o ano 

de 2013; 

Propõe-se assim a publicação de 2 novas Portarias (anexos III e IV) para 

repasse de recursos para estas finalidades. O incentivo para as ações de controle 

da Dengue seria repassado a todas as secretarias estaduais e municipais de saúde 

e não mais somente a municípios considerados prioritários, em repasse único com 

valor equivalente a 20% do PFVPS. O repasse referente às campanhas de 

vacinação seria feito nos mesmos valores e considerando a mesma distribuição 

definida pelas CIB para o repasse realizado no 1º semestre de 2012.  
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ANEXO I 
MINUTA DE PORTARIA  - 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 da União aos Estados e Municípios, realizados até 31 de dezembro de 
2011, poderão 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. 

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

Gestão da respectiva esfera de governo.. 
 

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

 

 
 
 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 
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ANEXO II -  PLANILHJA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS – PFVS (INCLUINDO CAMPANHAS) - 2013 

                      8%; 16% e 24% 

ESTRATO UF POPULAÇÃO 
2011 PFVPS((R$) 

CAMPANHAS 
DE 

VACINAÇÃO 

TOTAL PFVPS E 
CAMPANHAS  (R$) 

PER 
CAPITA  

PER 
CAPITA 
MÉDIO 

ACRESC.PFVS NOVO PFVS 
PER 

CAPITA 
MÉDIO 

NOVA 
MÉDIA NOVO PFVS PER 

CAPITA 

PER 
CAPITA 
MÉDIO 

ESTRATO 
1 

AC 746.386 6.531.034,56 717.272,74 7.248.307,30 9,7 9,12 
 

7.248.307,30 9,71 9,87 8.408.036,47 11,26 11,25 
AM 3.538.387 32.067.469,47 3.335.831,48 35.403.300,95 10,0 

  
35.403.300,95 10,01 

 
41.067.829,10 11,61 

 AP 684.309 6.929.602,38 583.118,66 7.512.721,04 11,0 
  

7.512.721,04 10,98 
 

8.113.738,72 11,86 
 MA 5.646.121 34.304.941,74 5.012.968,60 39.317.910,34 7,0 

 
12.201.257,05 51.519.167,38 9,12 

 
59.762.234,17 10,58 

 MT 974.486 6.013.115,56 1.098.805,60 7.111.921,16 7,3 
 

1.779.972,47 8.891.893,63 9,12 
 

10.314.596,61 10,58 
 PA 7.688.593 55.360.577,46 6.815.740,54 62.176.318,00 8,1 

 
7.979.796,21 70.156.114,21 9,12 

 
81.381.092,48 10,58 

 RO 1.576.455 11.414.484,18 1.569.338,98 12.983.823,16 8,2 
 

1.400.857,76 14.384.680,92 9,12 
 

16.686.229,87 10,58 
 RR 460.165 5.319.810,42 458.133,80 5.777.944,22 12,6 

  
5.777.944,22 12,56 

 
6.240.179,76 13,56 

 TO 1.400.892 10.362.904,14 1.244.993,55 11.607.897,69 8,3 
 

1.174.823,30 12.782.720,99 9,12 
 

14.827.956,35 10,58 
 

ESTRATO 
2 

AL 3.143.384 14.262.994,35 1.463.931,93 15.726.926,28 5,0 5,55 1.714.343,03 17.441.269,31 5,55 5,79 21.627.173,95 6,88 6,94 
BA 14.097.534 66.331.590,15 6.073.802,33 72.405.392,48 5,1 

 
5.815.686,20 78.221.078,68 5,55 

 
96.994.137,56 6,88 

 CE 8.530.155 41.259.453,78 3.914.631,20 45.174.084,98 5,3 
 

2.156.031,43 47.330.116,41 5,55 
 

58.689.344,35 6,88 
 ES 3.547.055 18.334.522,50 1.496.719,20 19.831.241,70 5,6 

  
19.831.241,70 5,59 

 
24.590.739,71 6,93 

 GO 6.080.716 30.633.035,37 2.678.331,55 33.311.366,92 5,5 
 

427.878,87 33.739.245,79 5,55 
 

41.836.664,78 6,88 
 MA 999.640 6.073.655,16 975.828,01 7.049.483,17 7,1 

  
7.049.483,17 7,05 

 
7.613.441,83 7,62 

 MG 19.728.701 94.583.838,15 8.256.280,89 102.840.119,04 5,2 
 

6.625.853,74 109.465.972,78 5,55 
 

135.737.806,25 6,88 
 MS 2.477.542 14.026.053,84 1.281.733,29 15.307.787,13 6,2 

  
15.307.787,13 6,18 

 
16.532.410,10 6,67 

 MT 2.101.450 12.967.104,38 1.493.370,71 14.460.475,09 6,9 
  

14.460.475,09 6,88 
 

15.617.313,10 7,43 
 PB 3.791.315 16.699.474,07 1.774.868,67 18.474.342,74 4,9 

 
2.562.013,61 21.036.356,35 5,55 

 
26.085.081,88 6,88 

 PE 8.864.906 42.580.962,00 3.942.548,64 46.523.510,64 5,2 
 

2.663.993,34 49.187.503,98 5,55 
 

60.992.504,93 6,88 
 PI 3.140.328 15.705.528,72 1.486.500,71 17.192.029,43 5,5 

 
232.283,47 17.424.312,90 5,55 

 
21.606.148,00 6,88 

 RJ 16.112.678 85.142.428,17 6.864.658,38 92.007.086,55 5,7 
  

92.007.086,55 5,71 
 

106.728.220,40 6,62 
 RN 3.198.657 14.674.732,29 1.491.857,32 16.166.589,61 5,1 

 
1.581.365,52 17.747.955,13 5,55 

 
22.007.464,36 6,88 

 SE 2.089.819 9.612.370,65 920.168,16 10.532.538,81 5,0 
 

1.062.957,00 11.595.495,81 5,55 
 

14.378.414,80 6,88 
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ESTRATO UF POPULAÇÃO 
2011 PFVPS((R$) 

CAMPANHAS 
DE 

VACINAÇÃO 

TOTAL PFVPS E 
CAMPANHAS  (R$) 

PER 
CAPITA  

PER 
CAPITA 
MÉDIO 

ACRESC.PFVS NOVO PFVS 
PER 

CAPITA 
MÉDIO 

NOVA 
MÉDIA NOVO PFVS PER 

CAPITA 

PER 
CAPITA 
MÉDIO 

ESTRATO 
3 

PR 10.512.349 30.628.614,63 2.005.525,03 32.634.139,66 3,1 3,18 810.860,53 33.445.000,19 3,18 3,32 41.471.800,24 3,95 3,94 
SP 41.587.182 129.575.734,29 10.673.352,72 140.249.087,01 3,4 

  
140.249.087,01 3,37 

 
162.688.940,93 3,91 

 
ESTRATO 

4 

DF 2.609.998 9.027.582,54 564.052,83 9.591.635,37 3,7 
  

9.591.635,37 3,67 
 

10.358.966,20 3,97 
 RS 10.733.030 28.955.108,91 1.967.615,98 30.922.724,89 2,9 

 
3.224.371,10 34.147.095,99 3,18 

 
42.342.399,03 3,95 

 SC 6.317.054 17.069.325,30 1.090.111,73 18.159.437,03 2,9 
 

1.938.247,35 20.097.684,38 3,18 
 

24.921.128,63 3,95 
 TOTAL 192.379.287 866.448.049,16 81.252.093,23 947.700.142,39 

  
55.352.591,99 1.003.052.734,38   1.199.621.994,55 

  

   
IMPACTO 

 R$       
251.921.852,16  

 
Relação maior /menor percapita 

  

      
Atual Proposta 

  
    

  
Aumento Per capita Médio Percentual Estrato 1 1,80 1,28 

   
   

   
Estrato 1 23% Estrato 2 1,45 1,15 

   
   

   
Estrato 2  25% Estrato 3 1,28 1,01 

   
   

   
Estrato 3 24% 
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ANEXO III 
MINUTA DE PORTARIA  - DENGUE 

PORTARIA Nº            , DE        DE NOVEMBRO DE 2012. 
 

Autoriza repasse no Piso Variável de Vigilância 
e Promoção da Saúde (PVVPS) do Componente 
de Vigilância e Promoção da Saúde de incentivo 
financeiro para qualificação das ações de 
vigilância, prevenção e controle da dengue. 

 
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos I e II do parágrafo único do artigo 87 da Constituição, e  
 
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; 

Considerando os diversos condicionantes que permitem a manutenção de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti nos municipios;  

Considerando a existência de um grande contingente populacional já exposto a várias 
infecções pelos diversos sorotipos dengue o que aumenta o risco para ocorrência de epidemias 
de formas graves da doença; a circulação do sorotipo DENV 4 para o qual grande parte da 
população brasileira é susceptível; e  

Considerando a necessidade de intensificar as medidas de vigilância, prevenção e 
controle da dengue antes de seu período sazonal com a realização de ações de combate ao 
vetor, vigilância epidemiológica, assitência e aprimoramento dos planos de contingência, 
resolve: 

 
Art. 1º  Autoriza repasse no Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde (PVVPS) 

do Componente de Vigilância e Promoção da Saúde de incentivo financeiro para qualificação 
das ações de vigilância, prevenção e controle da dengue. 
 

Art. 2°  Os recursos financeiros a serem alocados corresponderão a 20% do valor anual 
do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde, totalizando R$ 173.289.588,29 (cento e 
setenta e três milhões, duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos e oitenta e oito reais e vinte 
e nove centavos). 

 
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência 

automática deste valor para os Fundos Estaduais, Fundo do Distrito Federal e Fundos 
Municipais em parcela única de acordos com os anexos I e II. 

 
Art. 4º  O Crédito Orçamentário de que trata esta Portaria correrá por conta do 

orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 
10.305.2015.20AL. – Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a 
Vigilância em Saúde. 

 
Art. 5º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 
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ANEXO IV 
MINUTA DE PORTARIA  - CAMPANHAS VACINAIS 

 
PORTARIA Nº            , DE        DE NOVEMBRO DE 2012. 

 
Autoriza o repasse dos valores de recursos federais, relativos à preparação das 

campanhas anuais de vacinação de multivacinação, de influenza sazonal e de raiva animal, 
para o ano de 2013, para Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 
 
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 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; e 

 
Considerando a Portaria Conjunta n° 1, de 11 de março de 2010, que define os valores 

anuais do Componente de Vigilância e Promoção da Saúde, 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; e 

 
Considerando a necessidade de preparação das campanhas anuais de vacinação de 

multivacinação, de influenza sazonal e de raiva animal, para o ano de 2013, resolve: 
 
Art. 1º Fica autorizado o repasse dos valores de recursos federais, destinados a execução 

de ações de preparação para a operacionalização das campanhas de vacinação anuais de 
multivacinação, de influenza sazonal e de raiva animal, no ano de 2013. 

 
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência 

dos recursos em parcela única para os Fundos Estaduais, Fundo do Distrito Federal e Fundos 
Municipais de Saúde em acordo com os Anexos. 

 
Art. 3º O crédito orçamentário, de que trata a presente Portaria, correrá por conta do 

orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 
10.305.2015.20AL – Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a 
Vigilância em Saúde. 

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

 
 
 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 
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