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PROPOSTA DE REVISÃO DA PORTARIA 3252 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

  

 

ANTECEDENTES 

Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, as ações de 

vigilância epidemiológica, restritas ao controle de doenças transmissíveis, eram 

conduzidas pelo Ministério da Saúde. Apenas os estados integravam o Sistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica, criado em 1975 (Lei 6.529, 1976), e cabia-

lhes executar as ações definidas pela União. Situação semelhante ocorria no 

desenvolvimento das ações de vigilância sanitária. Nessa época, as ações de 

vigilância ambiental eram praticamente inexistentes no âmbito do sistema público de 

saúde. 

A efetiva descentralização das ações de vigilância epidemiológica iniciou-se 

em dezembro de 1999, momento marcado pela publicação da Portaria Ministerial 

1.399 que regulamentou a Norma Operacional Básica 01/96 quanto às 

competências da União, estados e municípios na área de epidemiologia e controle 

de doenças, resultante de intensos debates nas instâncias de pactuação 

intergestores do SUS.   

Já na Vigilância Sanitária esse processo começou com a publicação da Lei nº 

9.782, de 26 de janeiro de 1999, que definiu o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária e atribuiu competência a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, para que exerçam atividades de regulação, normatização, controle e 

fiscalização na área de vigilância sanitária. A celebração do Termo de Ajuste e 

Metas (TAM) em 2000 entre a ANVISA e os estados pactuou metas e através da 

Portaria n.º 145/GM, de 31/01/2001, regulamentou a transferência de recursos fundo 

a fundo para a média e alta complexidade para estados.  Complementando esse 

processo a Portaria nº 2473 de 29 de dezembro de 2003, buscou estimular a adesão 

dos Municípios para a execução das ações de média e alta complexidade em 
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vigilância sanitária – MAC/VISA, repassando também recursos diretamente aos 

Fundos Municipais de Saúde. 

Em 2004, novo instrumento normativo foi publicado, a portaria ministerial 

1.172, indicativo dos esforços de aprimoramento do processo de descentralização 

das ações de vigilância. Nesse instrumento, definem-se as atividades denominadas 

de vigilância em saúde, a saber: vigilância de doenças transmissíveis, vigilância de 

doenças e agravos não transmissíveis e de seus fatores de risco, vigilância 

ambiental em saúde e vigilância da situação de saúde. No entanto, conforme já foi 

citado, vários estados e municípios incorporaram também a vigilância sanitária e a 

vigilância à saúde do trabalhador como atividades precípuas da vigilância em saúde.  

 

A PORTARIA 3252 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 

A atualização dos atos normativos da Vigilância em Saúde, através da 

Portaria 3252 / 2009 foi realizada através de um amplo processo de discussão, no 

sentido de adequar as diretrizes da VS aos princípios do Pacto pela Saúde.  Nessa 

portaria, Estados, Distrito Federal e Municípios foram fortalecidos no papel de 

gestores da Vigilância, bem como foram ampliadas as ações denominadas de 

Vigilância em Saúde, abrangendo a Vigilância Epidemiológica, a Promoção da 

saúde, a Vigilância da Situação de Saúde, a Vigilância em Saúde Ambiental, a 

Vigilância da Saúde do Trabalhador e a Vigilância Sanitária. Destacam-se também 

nesta Portaria diretrizes com vistas a induzir a integração das diversas subáreas da 

vigilância entre si (considerando um longo histórico de fragmentação) e em especial 

com a Atenção Primária à Saúde – APS, contemplando a discussão da organização 

da Rede de Atenção à Saúde, onde se destaca o papel da APS como ordenadora do 

cuidado.  
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2. A PROPOSTA DE REVISÃO DO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE DE 
VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE PACTUADA NA CIT NO 2º SEMESTRE DE 2012  

 

Em outubro e novembro de 2012 foram pactuadas na Comissão Intergestores 

Tripartite - CIT alterações no financiamento das ações de Vigilância em Saúde.  

Foram mantidos os princípios gerais da Portaria 3252/2009 e Portaria 

204/2007, sendo os recursos federais para financiamento das ações de Vigilância 

em Saúde transferidos para Estados, Distrito Federal e Municípios através do Bloco 

Financeiro de Vigilância em Saúde, através de 2 componentes:  

I) Componente de Vigilância e Promoção da Saúde (renomeado como 

Componente de Vigilância em Saúde;  

II) Componente da Vigilância Sanitária.  

 As alterações propostas foram todas relacionadas ao Componente de 

Vigilância em Saúde, não havendo alteração no componente de Vigilância Sanitária, 

onde a única alteração, definida para os dois componentes foram relacionadas à 

periodicidade de repasse que de quadrimestral, voltaria a ser mensal para todo o 

Bloco Financeiro de Vigilância em Saúde. 

Segundo a Portaria 3252 / 2009, cada componente era composto por um piso 

fixo e um variável, sendo o piso variável composto por vários incentivos. 

As principais diretrizes da proposta pactuada foram relacionadas ao Piso Fixo 

do Componente de Vigilância em Saúde (PFVPS), quais sejam: 

I. Reduzir as desigualdades nos valores per-capita de estados 

integrantes de um mesmo estrato que foram se acumulando ao longo 

dos anos; 

II. Reunir 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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Para reduzir as desigualdades e aumentar os valores que todos recebem, de 

forma a buscar maior equidade, foi feita inicialmente uma correção nos valores per-

capita dos estados que apresentavam-se abaixo do valor médio do seu estrato, 

elevando todos nessa condição para esse valor médio. Em seguida, foi apurado o 

novo valor médio per-capita de cada estrato e aplicado um aumento para todos os 

estados, de maneira diferenciada, com o cuidado de não se ampliar as diferenças 

entre os diferentes extratos, atribuindo-se aumentos de 8, 16 ou 24%. O menor 

percentual (8%) foi aplicado para os estados que ainda se encontravam com o valor 

per-capita acima do “novo” per capita médio do seu estrato. O percentual 

intermediário (16%) foi aplicado aos extratos com maiores valores per-capita, nos 

estados que ainda se mantinham com valor per-capita inferior à média do extrato. O 

maior aumento (24%) foi atribuído aos estados que se mantinham abaixo da média 

dos extratos com menor valor per-capita. Além disso, foi feita a fusão dos estratos 3 

e 4.  

O resultado desta proposta representa 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 foi reduzido de maneira importante. 

Segundo a proposta pactuada em novembro, seriam também 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 Componente de Vigilância em Saúde um Piso Fixo 

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. 
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Seriam revogados os artigos referentes ao capítulo de financiamento da 

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

específicos. 

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, foi também pactuada a publicação de portaria 

definindo que os saldos oriundos de repasses da União aos Estados e Municípios 

realizados até 31 de dezembro de 2011, poderiam 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.  

 
 

3 . EVOLUÇÃO 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 I).  

Apesar de pactuadas, as mudanças no financiamento não puderam ser 

implementadas ainda em 2012, devido a problemas orçamentários e por impasse na 

discussão da revisão da Portaria 204 / 2007.  Pelo mesmo motivo, não foi  publicada 

a minuta de Portaria relacionada à utilização dos saldos de recursos financeiros. 

Outro impasse na negociação se deu por posicionamento da Secretaria de 

Vigilância em Saúde no sentido de se revisar a Portaria 3252 em sua íntegra, 

apresentando uma minuta inicial que não foi aceita por CONASS e CONASEMS, por 

não incluir questões consideradas relevantes como a definição das ações 

abrangidas pelo conceito de Vigilância em Saúde, 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, dentre 

outros. Foi considerado também essencial discutir com maior cuidado a revisão das 

responsabilidades das esferas de gestão para a área.  

 6 



  | NOTA TÉCNICA | 08 | 2013 

Assim, optou-se por manter a discussão da revisão da Portaria 3252 em 

2013, sendo os recursos disponíveis referentes ao orçamento de 2012 

disponibilizados para ações de enfrentamento da dengue e preparação das 

campanhas vacinais, através de incentivos específicos do Piso Variável de Vigilância 

e Promoção da Saúde. 

Com a retomada das negociações em 2013, o CONASEMS acatou a 

proposta do MS / SVS de revogação da Portaria 3252 com a publicação de uma 

minuta mais enxuta, desde que houvesse um compromisso de se instituir grupo de 

trabalho para a elaboração de uma Política Nacional de Vigilância em Saúde a ser 

submetida a amplo debate.  

Após aprofundar no GTVS a discussão das questões referentes às 

competências dos entes federados e do financiamento, a proposta foi levada à 

discussão em reunião conjunta das câmaras técnicas de Epidemiologia, Vigilância 

Sanitária e representantes da Vigilância em Saúde Ambiental. Nesta reunião, 

considerando a necessidade de dar andamento às mudanças já pactuadas para o 

financiamento, elaborou-se proposta alternativa, aceitando-se a proposta do 

CONASEMS. Buscou-se porém garantir a inclusão no texto da Portaria dos 

conceitos referentes à abrangência da atuação da Vigilância em Saúde, bem como 

da necessidade de integração com as demais ações e serviços desenvolvidos e 

ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da 

atenção.  Nesta reunião foram também revisadas as competências das esferas de 

governo, com especial atenção às competências estaduais. 

A maioria das sugestões das Câmaras Técnicas do CONASS foram 

acordadas no GTVS, compondo a minuta de Portaria apresentada no Anexo 2 desta 

Nota Técnica. 

Cabe ainda destacar que por orientação da Assessoria Jurídica do Ministério 

da Saúde, houve alteração em relação à proposta já pactuada em 2012 quanto ao 

financiamento. Os diversos incentivos específicos que seriam incorporados ao Piso 

Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS deverão compor um único incentivo, dentro do 

Piso Variável de Vigilância em Saúde, denominado Incentivo para Implantação e 

Manutenção de Ações e Serviços Públicos Estratégicos de Vigilância em Saúde. 

Assim o Componente de Vigilância em Saúde do Bloco de Financiamento de 

Vigilância em Saúde ficará assim composto:  
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• Piso Fixo de Vigilância em Saúde 

• Piso Variável de Vigilância em Saúde 

o Incentivo para implantação e manutenção de ações e serviços 

públicos estratégicos de vigilância em saúde; 

o Incentivo às ações de vigilância, prevenção e controle das 

DST/AIDS e hepatites virais;  

o Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde. 

 

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). 

Não há, porém, qualquer alteração no financiamento do componente de 

Vigilância Sanitária. 

Nas discussões realizadas anteriormente 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. Espera-se discutir esta questão em conjunto com os 
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debates sobrea Política Nacional de Vigilância em Saúde, a ser iniciado em até 30 

dias após a publicação desta Portaria. 

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.  

Cabe lembrar nesta questão, que a Secretaria de Vigilância em Saúde incorporou no 

texto observação de que ao unificar os diversos incentivos referentes a DST / AIDS 

e Hepatites Virais, “deverá ser garantida  a manutenção do conjunto das ações 

programadas na oportunidade de sua instituição, incluindo o apoio a organizações 

da sociedade civil para o desenvolvimento de ações de prevenção e/ou de apoio às 

pessoas vivendo com HIV/AIDS e hepatites virais”. Exte texto não foi objeto de 

consenso, considerando-se que ao definir que as ações anteriormente programadas 

serão mantidas, não haveria a necessidade de destaque ao apoio às organizações 

da sociedade civil. O apoio financeiro a estas entidades vem sendo caracterizado 

por dificuldades de adequação à legislação específica em diversos estados, além de 

problemas frequentes na prestação de contas das mesmas. 

O desafio que se coloca agora é não retardar a discussão da Política 

Nacional de Vigilância em Saúde, com vistas a evitar que a publicação desta 

Portaria (e consequente revogação da Portaria 3252) se configure em retrocesso, 

uma vez que questões relevantes como o detalhamento da integração da Vigilância 

em Saúde com a APS, a integração entre as diversas “vigilâncias”, a unificação dos 

territórios e o apoio matricial às ações de vigilância, dentre outras, deixaram de ser 

contempladas.  

Outra tarefa urgente será a pactuação de ato normativo para adesões aos 

incentivos específicos incorporados ao incentivo para implantação e manutenção de 

ações e serviços públicos estratégicos de vigilância em saúde e ao incentivo para as 

ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais do 

PVVS. Esta discussão envolve a revisão ou revogação de diversas portarias 
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anteriores que regulamentam estes incentivos, com regras muitas vezes incoerentes 

com as normas atuais do Sistema Único de Saúde. 

Da mesma maneira, também não se pode adiar a rediscussão da definição 

dos estratos para financiamento da Vigilância em Saúde, mantido sem maiores 

alterações a cerca de 14 anos. Urge ainda rediscutir o financiamento federal das 

ações de Vigilância Sanitária, considerando que com a descentralização das ações, 

os recursos repassados a estados e municípios são irrisórios em relação às 

necessidades de financiamento da área. 
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ANEXO I -  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 II 
MINUTA DE PORTARIA  

MINUTA DE PORTARIA Nº          , DE      DE                     DE 2013. 
 

Regulamenta as responsabilidades e define 
diretrizes para execução e financiamento das 
ações de Vigilância em Saúde pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios e dá 
outras providências. 

 

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 as disposições da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que versam 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS; 

Considerando as disposições da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que se 
referem à participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde; 

Considerando a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

Considerando o disposto na Lei 12.466 de 24 de agosto de 2011, que dispõe sobre as 
comissões intergestores do Sistema Único de Saúde (SUS), o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems) e suas respectivas composições, e dar outras providências; 

Considerando as disposições da 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; 

Considerando o disposto no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro e 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; e 

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 serviços de saúde, na 
forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle, resolve: 

 

Art. 1º Regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e 
financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária. 

 

 13 



  | NOTA TÉCNICA | 08 | 2013 

CAPÍTULO I  

DOS PRINCÍPIOS GERAIS  

Art. 2º A Vigilância em Saúde constitui-se em processo contínuo e sistemático de coleta, 
consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o 
planejamento e implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da 
população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção 
da saúde.  

 

Art. 3º As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços 
desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da 
atenção à saúde da população.  

Art. 4º As ações de Vigilância em Saúde abrangem toda a população brasileira e envolvem 
práticas e processos de trabalho voltados para: 

 I - a vigilância da situação de saúde da população, com a produção de análises que subsidiem 
o planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação das 
ações de saúde pública; 

II - a detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta às emergências de 
saúde pública;  

III - a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis;  

IV - a vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, dos acidentes e violências;  

V - a vigilância de populações expostas a riscos ambientais em saúde;  

VI - a vigilância da saúde do trabalhador;  

VII - vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, 
serviços e tecnologias de interesse a saúde; e  

VIII - outras ações de vigilância que, de maneira rotineira e sistemática, podem ser 
desenvolvidas em serviços de saúde públicos e privados nos vários níveis de atenção, 
laboratórios, ambientes de estudo e trabalho, e na própria comunidade. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

Seção I 

Da União 
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Art. 5º Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de vigilância em saúde no 
âmbito da União, cabendo: 

I - à Secretaria de Vigilância em Saúde a coordenação do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde; e 

II - à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA a coordenação do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária.  

 

Art. 6º Compete a Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS a coordenação do Sistema 
Nacional de Vigilância em Saúde no âmbito nacional, compreendendo: 

I – ações de vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, a vigilância e 
prevenção das doenças e agravos não transmissíveis e dos seus fatores de risco, a vigilância 
de populações expostas a riscos ambientais em saúde, gestão de sistemas de informação de 
vigilância em saúde de âmbito nacional e que possibilitam análises de situação de saúde, as 
ações de vigilância da saúde do trabalhador e ações de promoção em saúde;  

II - participação na formulação de políticas, diretrizes e prioridades em Vigilância em 
Saúde no âmbito nacional;  

III - coordenação nacional das ações de Vigilância em Saúde, com ênfase naquelas que 
exigem simultaneidade nacional ou regional;  

IV - apoio e cooperação técnica junto aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios 
para o fortalecimento da gestão da Vigilância em Saúde;  

V - execução das ações de Vigilância em Saúde de forma complementar à atuação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

VI - participação no financiamento das ações de Vigilância em Saúde;  

VII - normalização técnica; 

VIII - coordenação dos sistemas nacionais de informação de interesse da Vigilância em 
Saúde, incluindo: 

a) estabelecimento de diretrizes, fluxos e prazos, a partir de negociação tripartite, para o 
envio dos dados para o nível nacional;  

b) estabelecimento e divulgação de normas técnicas, rotinas e procedimentos de 
gerenciamento dos sistemas nacionais; e 

c) retroalimentação dos dados para as Secretarias Estaduais de Saúde;  

IX - coordenação da preparação e resposta das ações de vigilância em saúde, nas 
emergências de saúde pública de importância nacional e internacional, bem como cooperação 
com Estados, Distrito Federal e Municípios em emergências de saúde pública, quando 
indicado; 

X - coordenação, monitoramento e avaliação da estratégia de Vigilância em Saúde 
sentinela em âmbito hospitalar, em articulação com os Estados e Distrito Federal; 

XI - monitoramento e avaliação das ações de Vigilância em Saúde; 
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XII - desenvolvimento de estratégias e implementação de ações de educação, 
comunicação e mobilização social referentes à Vigilância em Saúde; 

XIII - realização de campanhas publicitárias em âmbito nacional e/ou regional na 
Vigilância em Saúde; 

XIV - participação ou execução da educação permanente em Vigilância em Saúde;  

XV - promoção e implementação do desenvolvimento de estudos, pesquisas e 
transferência de tecnologias que contribuam para o aperfeiçoamento das ações e incorporação 
de inovações na área de Vigilância em Saúde;  

XVI - promoção e fomento à participação social nas ações de Vigilância em Saúde;  

XVII - promoção da cooperação e do intercâmbio técnico-científico com organismos 
governamentais e não governamentais, de âmbito nacional e internacional, na área de 
Vigilância em Saúde;  

XVIII - gestão dos estoques nacionais de insumos estratégicos, de interesse da 
Vigilância em Saúde, inclusive o armazenamento e o abastecimento aos Estados e ao Distrito 
Federal, de acordo com as normas vigentes;  

XIX - provimento dos seguintes insumos estratégicos:  

a) imunobiológicos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações;  

b) seringas e agulhas para campanhas de vacinação que não fazem parte daquelas já 
estabelecidas ou quando solicitadas por um Estado;  

c) medicamentos específicos para agravos e doenças de interesse da Vigilância em 
Saúde, conforme termos pactuados na CIT;  

d) reagentes específicos e insumos estratégicos para as ações laboratoriais de Vigilância 
em Saúde, nos termos pactuados na CIT;  

e) insumos destinados ao controle de doenças transmitidas por vetores, compreendendo: 
praguicidas, inseticidas, larvicidas e moluscocidas – indicados pelos programas;  

f) equipamentos de proteção individual – EPI para as ações de Vigilância em Saúde sob 
sua responsabilidade direta, que assim o exigirem;  

g) insumos de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças sexualmente 
transmissíveis, indicados pelos programas, nos termos pactuados na CIT; e 

h) formulários das Declarações de Nascidos Vivos (DN) e de óbitos (DO); 

XX - coordenação e normalização técnica das ações de laboratório necessárias para a 
Vigilância em Saúde, bem como estabelecimento de fluxos técnico operacionais, habilitação, 
supervisão e avaliação das unidades partícipes;  

XXI - coordenação do Programa Nacional de Imunizações, incluindo a definição das 
vacinas componentes do calendário nacional, as estratégias e normalizações técnicas sobre 
sua utilização, com destino adequado dos insumos vencidos ou obsoletos, de acordo com as 
normas técnicas vigentes;  

XXII – participação no processo de implementação do Decreto nº 7.508, de 28 de junho 
de 2011, no âmbito da Vigilância em Saúde; e 
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XXIII - estabelecimento de incentivos que contribuam para o aperfeiçoamento e 
melhoria da qualidade das ações de Vigilância em Saúde. 

 

Art. 7º Compete a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA a coordenação 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em âmbito nacional, compreendendo: 

I - participação na formulação de políticas e diretrizes em Vigilância Sanitária no 
âmbito Nacional;  

II - regulação, controle e fiscalização de procedimentos, produtos, substâncias e 
serviços de saúde e de interesse para a saúde; 

III - execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo essa 
atribuição ser supletivamente exercida pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, mediante pactuação na CIT; 

IV - proposição de critérios, parâmetros e métodos para a execução das ações estaduais, 
distritais e municipais de vigilância sanitária;  

V - monitoramento da execução das ações descentralizadas no âmbito do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária; 

VI- promoção da harmonização dos procedimentos sanitários no âmbito do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária; 

VII – apoio e cooperação técnica junto aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios 
para o fortalecimento da gestão da Vigilância Sanitária; 

VIII - participação no financiamento das ações de Vigilância Sanitária; 

IX - coordenação do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública – LACEN, nos 
aspectos relativos à Vigilância Sanitária, com estabelecimentos de normas técnicas e 
gerenciais; 

X - assessoria, complementar ou suplementar, das ações de vigilância sanitária dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios para o exercício do controle sanitário; 

XI - adoção das medidas para assegurar o fluxo, o acesso e a disseminação das 
informações de vigilância sanitária para o SNVS; 

XII - coordenação das ações de monitoramento da qualidade e segurança dos bens, 
produtos e serviços sujeitos à Vigilância Sanitária; 

XIII - participação na formulação, implementação, acompanhamento e avaliação dos 
processos de gestão da educação e do conhecimento no âmbito do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária;   

XIV - promoção, implementação e apoio, no âmbito do SNVS, de estudos, pesquisas e 
ferramentas que contribuam para o aperfeiçoamento das ações e incorporação de inovações na 
área de Vigilância Sanitária; 

XV - promoção da cooperação e do intercâmbio técnico-científico com organismos 
governamentais e não governamentais, de âmbito nacional e internacional, na área de 
Vigilância Sanitária;  

XVI - promoção e desenvolvimento de ações e estratégias que contribuam para a 
participação e o controle social em Vigilância Sanitária; e 
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XVII – participação no processo de implementação do Decreto nº 7.508, de 28 de junho 
de 2011, no âmbito da Vigilância Sanitária. 

 

Art. 8º As proposições de alteração de estratégias ou atribuições que gerem impacto 
financeiro adicional ou modificações na organização dos serviços deverão ser pactuadas na 
CIT. 

Parágrafo único. Em situações especiais e de emergência em saúde pública o ente 
federal adotará as providências necessárias, que serão posteriormente comunicadas à CIT. 

 

Seção II 

Dos Estados 

 

Art. 9º Compete às Secretarias Estaduais de Saúde a coordenação do componente 
estadual dos Sistemas Nacionais de Vigilância em Saúde e de Vigilância Sanitária, no âmbito 
de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas, 
compreendendo:  

I - ações de vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, a vigilância e 
prevenção das doenças e agravos não transmissíveis e dos seus fatores de risco, a vigilância 
de populações expostas a riscos ambientais em saúde, gestão de sistemas de informação de 
vigilância de âmbito estadual que possibilitam análises de situação de saúde, as ações de 
vigilância da saúde do trabalhador, ações de promoção em saúde e o controle dos riscos 
inerentes aos produtos e serviços de interesse a saúde; 

II - implementação das políticas, diretrizes e prioridades na área de vigilância, no 
âmbito de seus limites territoriais; 

III - coordenação das ações com ênfase naquelas que exigem simultaneidade estadual, 
regional e municipal;  

IV - apoio e cooperação técnica junto aos Municípios no fortalecimento da gestão das 
ações de Vigilância;  

V - execução das ações de Vigilância de forma complementar à atuação dos 
Municípios;  

VI - participação no financiamento das ações de Vigilância;  

VII - normalização técnica complementar à disciplina nacional;  

VIII - coordenação e alimentação, quando couber, dos sistemas de informação de 
interesse da vigilância em seu âmbito territorial, incluindo:  

a) estabelecimento de diretrizes, fluxos e prazos para o envio dos dados pelos 
Municípios e/ou regionais, respeitando os prazos estabelecidos no âmbito nacional;  

b) estabelecimento e divulgação de normas técnicas, rotinas e procedimentos de 
gerenciamento dos sistemas, em caráter complementar à atuação da esfera federal; e 

c) retroalimentação dos dados às Secretarias Municipais de Saúde;  
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IX - Coordenação da preparação e resposta das ações de vigilância, nas emergências de 
saúde pública de importância estadual, bem como cooperação com Municípios em 
emergências de saúde pública de importância municipal, quando indicado; 

X - coordenação, monitoramento e avaliação da estratégia de Vigilância em Saúde 
sentinela em âmbito hospitalar, em articulação com os Municípios; 

XI - desenvolvimento de estratégias e implementação de ações de educação, 
comunicação e mobilização social;  

XII - monitoramento e avaliação das ações de Vigilância em seu âmbito territorial;  

XIII - realização de campanhas publicitárias de interesse da vigilância, em âmbito 
estadual;  

XIV - fomento e execução da educação permanente em seu âmbito de atuação;  

XV - promoção da cooperação e do intercâmbio técnico-científico com organismos 
governamentais e não governamentais, de âmbito estadual, nacional e internacional;  

XVI - promoção e fomento à participação social nas ações de vigilância;   

XVII - gestão dos estoques estaduais de insumos estratégicos de interesse da Vigilância 
em Saúde, inclusive o armazenamento e o abastecimento aos Municípios, de acordo com as 
normas vigentes;  

XVIII - provimento dos seguintes insumos estratégicos:  

a) seringas e agulhas, sendo facultada ao Estado a delegação desta competência à 
União;  

b) medicamentos específicos, para agravos e doenças de interesse da Vigilância em 
Saúde, nos termos pactuados na CIT;  

c) meios de diagnóstico laboratorial para as ações de Vigilância em Saúde, nos termos 
pactuados na Comissão Intergestores Bipartite - CIB;  

d) insumos de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças sexualmente 
transmissíveis, indicados pelos programas, nos termos pactuados na CIB;  

e) equipamentos de aspersão de inseticidas;  

f) equipamentos de proteção individual – EPI para todas as atividades de Vigilância em 
Saúde que assim o exigirem, em seu âmbito de atuação, incluindo: 

1. máscaras faciais completas para nebulização de inseticidas a Ultra Baixo Volume 
para o combate a vetores; e 

2. máscaras semifaciais para a aplicação de inseticidas em superfícies com ação residual 
para o combate a vetores;  

g) óleo vegetal para diluição de praguicida;  

XIX - coordenação, acompanhamento e avaliação da rede estadual de laboratórios 
públicos e privados que realizam análises de interesse em saúde pública, nos aspectos 
relativos à vigilância, com estabelecimento de normas e fluxos técnico-operacionais, 
credenciamento e avaliação das unidades partícipes;  

XX – garantia da realização de análises laboratoriais de interesse da vigilância, 
conforme organização da rede estadual de laboratórios e pactuação na CIB; 
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XXI - armazenamento e transporte adequado de amostras laboratoriais para os 
laboratórios de referência nacional;  

XXII - coordenação do componente estadual do Programa Nacional de Imunizações, 
com destino adequado dos insumos vencidos ou obsoletos, de acordo com as normas técnicas 
vigentes;  

XXIII – participação no processo de implementação do Decreto nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011, no âmbito da vigilância; 

XXIV - Colaboração com a União na execução das ações sob Vigilância Sanitária de 
Portos, Aeroportos e Fronteiras, conforme pactuação tripartite; e 

XXV - estabelecimento de incentivos que contribuam para o aperfeiçoamento e 
melhoria da qualidade das ações de Vigilância.  

Parágrafo único. Os Estados poderão adquirir insumos estratégicos para uso em 
Vigilância em Saúde, em situações específicas, mediante pactuação na CIT entre as esferas 
governamentais, observada a normalização técnica e, em situações excepcionais, mediante a 
comunicação formal com a respectiva justificativa à SVS/MS.  

 

Art. 10. As proposições de alteração de estratégias ou atribuições que gerem impacto 
financeiro adicional ou modificações na organização dos serviços deverão ser pactuadas na 
CIB. 

Parágrafo único. Em situações especiais e de emergência em saúde pública o ente 
estadual adotará as providências necessárias, que serão posteriormente comunicadas à CIB. 

 

Seção III 

Dos Municípios 

 

Art. 11. Compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente 
municipal dos Sistemas Nacionais de Vigilância em Saúde e de Vigilância Sanitária, no 
âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades 
estabelecidas, compreendendo:  

I - ações de vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, a vigilância e 
prevenção das doenças e agravos não transmissíveis e dos seus fatores de risco, a vigilância 
de populações expostas a riscos ambientais em saúde, gestão de sistemas de informação de 
vigilância em saúde em âmbito municipal que possibilitam análises de situação de saúde, as 
ações de vigilância da saúde do trabalhador, ações de promoção em saúde e o controle dos 
riscos inerentes aos produtos e serviços de interesse a saúde; 

II - coordenação municipal e execução das ações de vigilância;  

III - participação no financiamento das ações de vigilância; 

IV - normalização técnica complementar ao âmbito nacional e estadual;  

V – coordenação e alimentação, no âmbito municipal, dos sistemas de informação de 
interesse da vigilância, incluindo:  
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a) coleta, processamento, consolidação e avaliação da qualidade dos dados provenientes 
das unidades notificantes dos sistemas de base nacional, de interesse da vigilância, de acordo 
com normalização técnica;  

b) estabelecimento e divulgação de diretrizes, normas técnicas, rotinas e procedimentos 
de gerenciamento dos sistemas, no âmbito do Município, em caráter complementar à atuação 
das esferas federal e estadual; e 

c) retroalimentação dos dados para as unidades notificadoras;  

VI - coordenação da preparação e resposta das ações de vigilância, nas emergências de 
saúde pública de importância municipal; 

VII - coordenação, monitoramento e avaliação da estratégia de Vigilância em Saúde 
sentinela em âmbito hospitalar; 

VIII - desenvolvimento de estratégias e implementação de ações de educação, 
comunicação e mobilização social;  

IX - monitoramento e avaliação das ações de vigilância em seu território; 

X - realização de campanhas publicitárias de interesse da vigilância, em âmbito 
municipal; 

XI - promoção e execução da educação permanente em seu âmbito de atuação; 

XII - promoção e fomento à participação social nas ações de vigilância;  

XIII - promoção da cooperação e do intercâmbio técnico-científico com organismos 
governamentais e não governamentais de âmbito municipal, intermunicipal, estadual, nacional 
e internacional;  

XIV - gestão do estoque municipal de insumos de interesse da Vigilância em Saúde, 
incluindo o armazenamento e o transporte desses insumos para seus locais de uso, de acordo 
com as normas vigentes;  

XV - provimento dos seguintes insumos estratégicos:  

a) medicamentos específicos, para agravos e doenças de interesse da Vigilância em 
Saúde, nos  termos pactuados na CIT;  

b) meios de diagnóstico laboratorial para as ações de Vigilância em Saúde nos termos 
pactuados na CIB;  

c) insumos de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças sexualmente 
transmissíveis, indicados pelos programas, nos termos pactuados na CIB; e 

d) equipamentos de proteção individual -EPI – para todas as atividades de Vigilância 
em Saúde que assim o exigirem, em seu âmbito de atuação, incluindo vestuário, luvas e 
calçados;  

XVI - coordenação, acompanhamento e avaliação da rede de laboratórios públicos e 
privados que realizam análises essenciais às ações de vigilância, no âmbito municipal;  

XVII - realização de análises laboratoriais de interesse da vigilância, conforme 
organização da rede estadual de laboratórios pactuados na CIR/CIB;  
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XVIII - coleta, armazenamento e transporte adequado de amostras laboratoriais para os 
laboratórios de referência;  

XIX - coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do Programa 
Nacional de Imunizações, incluindo a vacinação de rotina com as vacinas obrigatórias, as 
estratégias especiais como campanhas e vacinações de bloqueio e a notificação e investigação 
de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação;  

XX - descartes e destinação final dos frascos, seringas e agulhas utilizadas, conforme 
normas técnicas vigentes;  

XXI - participação no processo de implementação do Decreto nº 7.508, de 28 de junho 
de 2011, no âmbito da vigilância; 

XXII - Colaboração com a União na execução das ações sob Vigilância Sanitária de 
Portos, Aeroportos e Fronteiras, conforme pactuação tripartite; e 

XXIII - estabelecimento de incentivos que contribuam para o aperfeiçoamento e 
melhoria da qualidade das ações de Vigilância em Saúde. 

Parágrafo único. Os Municípios poderão adquirir insumos estratégicos para uso em 
Vigilância em Saúde, em situações específicas, mediante pactuação na CIT entre as esferas 
governamentais, observada a normalização técnica e, em situações excepcionais, mediante a 
comunicação formal com justificativa à SVS/MS ou à Secretaria Estadual de Saúde. 

 

Seção IV 

Do Distrito Federal 

 

Art. 12. A coordenação dos Sistemas Nacionais de Vigilância em Saúde e Vigilância 
Sanitária pelo Distrito Federal compreenderá, simultaneamente, as competências relativas a 
Estados e Municípios. 

 
CAPÍTULO II 

DO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES 

Seção I 

Do Bloco Financeiro de Vigilância em Saúde e da Transferência de Recursos 

Art. 13. 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:  

I - Componente de Vigilância em Saúde; e  

II - Componente da Vigilância Sanitária.  

Parágrafo único. Os recursos de um componente podem ser utilizados em ações do 
outro componente do Bloco de Vigilância em Saúde, desde que cumpridas as finalidades 
previamente pactuadas no âmbito da CIT para execução das ações e observada a legislação 
pertinente em vigor. 
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Art. 14. Os recursos do Bloco de Vigilância em Saúde serão repassados mensalmente de 
forma regular e automática do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais e 
Municipais de Saúde, em uma única conta específica. 

 

Seção II 

Do Componente da Vigilância em Saúde 

 

Art. 15. O Componente de Vigilância em Saúde refere-se aos recursos federais 
destinados às ações de: vigilância; prevenção e controle de doenças e agravos e dos seus 
fatores de risco; e promoção, sendo que sua aplicação deverá guardar relação com as 
responsabilidades estabelecidas nesta Portaria, sendo constituído em:  

I - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS; e  

II - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS.  

Parágrafo único. Os valores do PFVS serão ajustados anualmente com base na 
população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  

 

Art. 16. O PFVS compõe-se de um valor per capita estabelecido com base na 
estratificação das unidades federadas em função da situação epidemiológica e grau de 
dificuldade operacional para a execução das ações de vigilância em saúde:  

Parágrafo único. Para efeito do PFVS, as unidades federativas são agrupadas nos 
seguintes termos:  

I - Estrato I: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e 
Municípios pertencentes à Amazônia Legal dos Estados do Maranhão (1) e Mato Grosso (1);  

II - Estrato II: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão (2), Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso (2), Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte e Sergipe; e 

III - Estrato III: Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul.   

 

Art. 17. A divisão dos recursos que compõem o PFVS entre a Secretaria de Estado da 
Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde será aprovada no âmbito da CIB, observados os 
seguintes critérios:  

I – as Secretarias Estaduais de Saúde perceberão valores equivalentes a, no mínimo, 
10% (dez por cento) do PFVS atribuído ao Estado correspondente; 

II - cada Município perceberá valores equivalentes a no mínimo 60% (sessenta por 
cento) do per capita do PFVS atribuído ao Estado correspondente; e 

III - cada capital e município que compõe sua região metropolitana perceberá valores 
equivalentes a no mínimo 80% do per capita do PFVS atribuído ao Estado correspondente.  

Parágrafo único. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal perceberá o montante total 
relativo ao PFVS atribuído a esta unidade federativa.  
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Art. 18. O PVVS é constituído pelos seguintes incentivos específicos, por adesão, 
conforme normalização especifica: 

I – Incentivo para implantação e manutenção de ações e serviços públicos estratégicos 
de vigilância em saúde; 

II – Incentivo às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e hepatites 
virais; e 

III – Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde. 

Parágrafo único. O conjunto das ações executadas poderá ser ajustado em função da 
situação epidemiológica, incorporação de novas tecnologias ou outro motivo que assim 
justifique, mediante registro no Relatório de Gestão.  

 

Art. 19.  O incentivo para implantação e manutenção de ações e serviços públicos 

estratégicos de vigilância em saúde, do Piso Variável de Vigilância em Saúde, será composto 

pela unificação dos seguintes incentivos: 

a) Núcleos Hospitalares de Epidemiologia – NHE;  

b) Serviço de Verificação de Óbito – SVO;  

c) Registro de Câncer de Base Populacional – RCBP; 

d) Apoio de laboratório para o monitoramento da resistência a inseticidas de populações 

de Aedes aegypti provenientes de diferentes estados do país;  

e) Fator de Incentivo para os Laboratórios Centrais de Saúde Pública – FINLACEN; 

f) Vigilância Epidemiológica da Influenza;  

g) Ações do Projeto Vida no Trânsito; e 

h) Ações de Promoção da Saúde do Programa Academia da Saúde. 

Parágrafo único. As Secretarias de Estado da Saúde e/ou Secretarias Municipais de 

Saúde que, na data da publicação desta Portaria, recebem os incentivos de que trata o caput 

deste Artigo, deverão garantir a manutenção do conjunto de ações para os quais os mesmos se 

destinam. 

 

Art. 20. O incentivo para as ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e 
Hepatites Virais será composto pela unificação dos seguintes incentivos:  

a) Qualificação das Ações de Vigilância e Promoção da Saúde as DST/AIDS e 
Hepatites Virais; 
 24 



  | NOTA TÉCNICA | 08 | 2013 

b) Casas de Apoio para Pessoas Vivendo com HIV/AIDS; e 

c) Fórmula infantil às crianças verticalmente expostas ao HIV. 

Parágrafo único. As Secretarias de Estado da Saúde e/ou Secretarias Municipais de 
Saúde que, na data da publicação desta portaria, recebem os incentivos de que trata o caput 
deste Artigo, deverão garantir a manutenção do conjunto das ações programadas na 
oportunidade de sua instituição, incluindo o apoio a organizações da sociedade civil para o 
desenvolvimento de ações de prevenção e/ou de apoio às pessoas vivendo com HIV/AIDS e 
hepatites virais.  

 

Art. 21. O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde tem como 
objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde no âmbito municipal e 
estadual e será normalizado por meio de ato normativo específico.  

 

Art. 22.  A SVS disporá de uma reserva estratégica federal para emergências 
epidemiológicas, constituída de valor equivalente a 5% (cinco por cento) dos recursos anuais 
do Componente de Vigilância em Saúde.  

 

Parágrafo único. Os recursos não aplicados serão repassados para as SES e SMS 
conforme critérios propostos pela SVS e aprovados na CIT.  

 

Art. 23. O detalhamento dos valores referentes ao repasse federal do Componente de 
Vigilância em Saúde será publicado por ato normativo do Ministério da Saúde.  

 

Seção II 

Do Componente da Vigilância Sanitária 
 
Art. 24. O Componente da Vigilância Sanitária refere-se aos recursos federais 

destinados às ações de vigilância sanitária, constituído de: 
I - Piso Fixo de Vigilância Sanitária – PFVisa: destinados a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, visando o fortalecimento do processo de descentralização, a execução das ações 
de vigilância sanitária e para a qualificação das análises laboratoriais de interesse para a 
vigilância sanitária; e 

II- Piso Variável de Vigilância Sanitária – PVVisa: destinados a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, na forma de incentivos específicos para implementação de estratégias 
voltadas à Vigilância Sanitária. 

 

Art. 25. Os valores do PFVisa serão ajustados anualmente com base na população 
estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto no artigo anterior, caso haja redução 
populacional e verificando-se a presença de necessidades de saúde da população, será 
dispensado, mediante prévia pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), o ajuste de 
que trata o artigo anterior. 
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Art. 26. O PFVisa, para o Distrito Federal e os estados, é composto por valor per capita 

estadual e por valores destinados ao FINLACEN-VISA. 
Parágrafo único. Fica estabelecido um Limite Mínimo de Repasse estadual (LMRe). 
 
Art. 27. O PFVisa, para os municípios, é composto por valor per capita municipal 

destinados as ações estruturantes e estratégicas de vigilância sanitária. 
Parágrafo único.  Fica estabelecido um Limite Mínimo de Repasse municipal (LMRm). 
 
Art. 28. O PVVisa é constituído por incentivos para implementação de estratégias 

nacionais. 
 
Art. 29. O detalhamento dos valores de que trata os artigos 26, 27 e 28 serão definidos 

em Portaria específica. 

 

Seção III 

Das diretrizes, monitoramento das ações, resultados e demonstrativo do uso dos 
recursos  

 

Art. 30. A integração com a Atenção à Saúde é uma das diretrizes a serem observadas, 

com desenvolvimento de um processo de trabalho condizente com a realidade local, que 

preserve as especificidades dos setores e compartilhe suas tecnologias, com vistas a 

racionalizar e melhorar a efetividade das ações de vigilância, proteção, prevenção e controle 

de doenças e promoção em saúde. 

 

Art. 31. As diretrizes, ações e metas devem estar inseridas no Plano de Saúde e nas 
Programações Anuais de Saúde – PAS das três esferas de gestão. 

 

Art. 32. Os demonstrativos das ações, resultados alcançados e da aplicação dos recursos 
deverão compor o Relatório de Gestão – RG em cada esfera de gestão, aprovado pelo 
respectivo Conselho de Saúde. 

 

Art. 33. A manutenção do repasse dos recursos do Componente de Vigilância em Saúde 
está condicionada à alimentação regular do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
- SINAN, de Sistema de Informações de Nascidos Vivos - SINASC e do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade - SIM, conforme regulamentações específicas destes 
Sistemas. 

 
Art. 34. A manutenção do repasse dos recursos do Componente da Vigilância Sanitária 

está condicionada a: 
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I - cadastramento dos serviços de vigilância sanitária no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – CNES; e 
II - preenchimento mensal dos procedimentos de VISA no Sistema de Informação 
Ambulatorial do SUS - SIA-SUS. 

 

Art. 35. É de responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde o monitoramento da 
regularidade da transferência dos dados dos Municípios situados no âmbito de seu Estado. 

 

Art. 36. O bloqueio do repasse do Componente de Vigilância em Saúde para Estados e 
Municípios dar-se-á caso sejam constatados 2 (dois) meses consecutivos sem preenchimento 
de um dos sistemas de informações estabelecidos no art. 33, segundo parâmetros a serem 
publicados em ato normativo específico. 

 

Art. 37.  O bloqueio do repasse do Componente da Vigilância Sanitária para Estados e 
Municípios será regulamentado em portaria específica a ser publicada pelo Ministério da 
Saúde. 

 

Art. 38. O Ministério da Saúde publicará ato normativo específico com a relação de 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde que tiveram seus recursos bloqueados. 

 

Art. 39. O Fundo Nacional de Saúde efetuará o desbloqueio do repasse dos recursos no 
mês seguinte ao restabelecimento do preenchimento dos sistemas de informação referentes 
aos meses que geraram o bloqueio. 

§ 1º A regularização do repasse ocorrerá com a transferência retroativa dos recursos 
anteriormente bloqueados caso o preenchimento dos sistemas ocorra até 90 (noventa) dias da 
data de publicação do bloqueio. 

§ 2º A regularização do repasse ocorrerá sem a transferência dos recursos anteriormente 
bloqueados caso a alimentação dos sistemas ocorra após 90 (noventa) dias da data de 
publicação do bloqueio. 

§ 3º O Ministério da Saúde publicará em ato normativo específico a relação de 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde que tiveram seus recursos desbloqueados. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 40. Novas adesões aos incentivos para implantação e manutenção de ações e 
serviços públicos estratégicos de vigilância em saúde e para as ações de Vigilância, Prevenção 
e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais, ambos do PVVS, dispostos no art. 19 e 20, 
serão disciplinadas por meio de ato normativo específico, no prazo de 90 (noventa) dias após 
a publicação desta Portaria. 
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Art. 41. A disciplina normativa do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância 
em Saúde, disposto no art. 21, deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias após a publicação 
desta portaria. 

 

Art. 42. O Ministério da Saúde instituirá, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação 
desta Portaria, um Grupo de Trabalho Tripartite para discussão e elaboração da Política 
Nacional de Vigilância em Saúde. 

 

Art. 43. A CIB deverá enviar, em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da 
publicação desta Portaria, os valores relativos do PFVS destinados à Secretaria Estadual de 
Saúde e a cada um dos Municípios da unidade federada.  

 

Art. 44. A periodicidade do repasse quadrimestral será mantida no primeiro 
quadrimestre de 2013 para efetivar a operacionalização de que trata o art. 14.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 45. A Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS e a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA editarão, quando necessário, normas complementares a esta 
Portaria, submetendo-as, quando couber, à apreciação da Comissão Intergestores Tripartite - 
CIT.  

 

Art. 46. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

 
Art. 47. Fica revogada a Portaria nº 3252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009, 

publicada no DOU nº 245, de 23 de dezembro de 2009, Seção 1, páginas 65 a 69.  
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