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Proposta de regulamentação para o Eixo Estrutura do 
QUALIFAR – SUS em 2013 

 

INTRODUÇÃO 

Em 2012, a Portaria GM 1.215, de 13 de junho de 2012 regulamentou a 

transferência de recursos financeiros para o Eixo Estrutura do Programa Nacional de 

Qualificação da Assistência Farmacêutica no SUS (QUALIFAR-SUS). 

Em 2012, os recursos financeiros disponibilizados, no valor de R$ 17 milhões e 

destinados a aplicação no eixo estrutura foram repassados a municípios em extrema 

pobreza, selecionados entre aqueles constantes do Plano Brasil sem Miséria.   

Para o ano de 2013 foi programada uma ampliação de 20% no Programa 

QUALIFAR-SUS que permitira selecionar novos municípios entre aqueles que 

atendam aos critérios estabelecidos, que tem por base a Portaria GM 1.215, de 13 

de junho de 2012. 

 

1. Recursos financeiros 

Os recursos financeiros destinados pelo Ministério da Saúde para o financiamento 

do Eixo Estruturado do QUALIFAR-SUS poderão ser aplicados pelos municípios 

para investimento e custeio. 

Conforme  estabelecido na portaria que regulamenta o programa, o  recurso para 

investimento será distribuído como segue: 

 I -  Municípios com população até 25.000 habitantes: R$ 11.200,00 por município 

II - Municípios com população de  25.001 a 50.000 habitantes: R$ 22.400,00 por 

município 

III - Municípios com população de 50.001 a 100.000 habitantes: R$ 33.600,00 por 

município. 

A transferência de recursos será destinada a aquisição de mobiliários e 

equipamentos necessários para estruturação de Centrais de Abastecimento 

Terapêutico, como são denominados os almoxarifados  de medicamentos e 

farmácias que gerenciam os medicamentos no âmbito da atenção primaria e a 
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manutenção dos serviços farmacêuticos, conforme art. 4o , inciso I, da  Portaria GM 

1.215, de 13 de junho de 2012. 

O recurso destinado para custeio será de R$ 24.000,00 por ano para cada 

município, independente da faixa populacional, destinando-se a serviços e outras 

despesas de custeio relacionadas aos objetivos do Eixo Estrutura, devendo ser 

priorizada a garantia de conectividade para utilização do Hórus ou outros sistema 

informatizado utilizado, além da contratação de profissional farmacêutico para 

desenvolver as atividades e ações relacionadas a assistência farmacêutica.  

O repasse  será feito do Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Saúde, da 

seguinte forma: 

- no primeiro ano os recursos de investimento e custeio serão repassados em 

parcela única aos municípios selecionados; 

- a partir do segundo ano, os recursos de custeio são repassados 

trimestralmente, mediante monitoramento das ações desenvolvidas que 

prioritariamente se dará pelo acompanhamento da utilização do Hórus ou da 

transmissão das informações, de acordo com o estabelecido na Portaria 

271/GM/MS, de 27 de fevereiro de 2013, que trata deste tema. De forma 

complementar, pelo PMAQ-AB no caso dos municípios habilitados ao mesmo; 

pelo sistema de acompanhamento e monitoramento de resultados, o e-Car. 

 

Seleção dos municípios 

A seleção dos municípios será feita entre aqueles que tenham ate 100.000 

habitantes, com população em extrema pobreza e que não tenham sido incluídos entre 

aqueles contemplados em 2012. 

Os recursos ofertados em 2013 atenderão a um total de 453 municípios, 

distribuídos por regiões do pais, proporcionalmente aos estratos  populacionais 

 

Proposta de Distribuição 

I REGIAO NORDESTE: total 260 Municípios  

217 Municípios ate 25.000 habitantes 

32 Municípios de 25.001 a 50.000 habitantes 

11 Municípios ate 50.001 a 100.000 habitantes 
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II REGIAO NORTE –total 49 Municípios 

41 Municípios ate 25.000 habitantes 

6 Municípios de 25.001 a 50.000 habitantes 

2 Municípios ate 50.001 a 100.000 habitantes 

  

III REGIAO CENTRO-OESTE - total 22 Municípios 

18 Municípios ate 25.000 habitantes 

3 Municípios de 25.001 a 50.000 habitantes 

1 Municípios ate 50.001 a 100.000 habitantes 

  

IV REGIAO SUL - total 49 Municípios 

41 Municípios ate 25.000 habitantes 

6 Municípios de 25.001 a 50.000 habitantes 

2 Municípios ate 50.001 a 100.000 habitantes 

  

V REGIAO SUDESTE  - total 73 Municípios 

60 Municípios ate 25.000 habitantes 

9 Municípios de 25.001 a 50.000 habitantes 

4 Municípios ate 50.001 a 100.000 habitantes 

 
 

PROCESSO DE HABILITACAO 

O processo de habilitação ao Eixo Estrutura do QUALIFAR - SUS  se dará em 3 

fases: 

1) Inscrição do município por meio de preenchimento de formulário no prazo de 

até 30 dias apos a publicação da portaria que regulamenta a transferência do 

recursos financeiro para 2013. 

2) Seleção dos municípios com base na distribuição apresentada acima 

priorizando-se os municípios elegíveis com base nos seguintes requisitos: 

a) habilitação no PMAQ-AB; 

b) habilitação ao Programa Requalifica UBS; 
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c) adesão ao Hórus ou utilização de sistemas informatizados que garantam a 

interoperabilidade. 

 

Caso os municípios inscritos que atendam aos critérios de seleção sejam superiores 

ao numero estabelecido por região, a escolha será feita com base nos seguintes 

critérios e na ordem a seguir apresentados: 

1) Municípios com adesão previa ao Hórus 

2) Municípios que tenham aderido ao Hórus no período de inscrição, e 

3) Municípios que possuam sistema informatizado que garanta a 

interoperabilidade. 

 

No caso  de haver numero inferior de municípios inscritos previstos por região e 

faixa populacional, a escolha de municípios adicionais priorizara: Municípios com 

adesão previa ao Hórus 

1) Municípios com adesão previa ao Hórus 

2) Municípios que possuam sistema informatizado que garanta a 

interoperabilidade. 

3) Municípios com  habilitação no Programa PMAQ-AB 

 

PRESTACAO DE CONTAS 

A prestação de contas será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão 

(RAG). 
 

ANEXO  

Minuta de Portaria que regulamenta a transferência de recursos destinados ao 

eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica 

(QUALIFAR-SUS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para o ano de 2013. 
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