Seção 1 - Edição Extra

Nº 56-C, segunda-feira, 23 de março de 2020

Parágrafo único. Na hipótese de o gestor do fundo de saúde não realizar a
indicação, o saldo de recursos será devolvido ao parlamentar autor da emenda para nova
indicação.
Art. 6 º A aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário
do Piso da Atenção Básica observará o valor máximo, por Município, de até 100% (cem
por cento) da soma do valor total repassado ao Município no exercício de 2019 a título
de Piso de Atenção Básica Fixo, Piso de Atenção Básica Variável e Agente Comunitário de
Saúde.
§1º A não observância dos requisitos e limite previstos no caput configurará
impedimento de ordem técnica à obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira
da emenda parlamentar.
§ 2º Os recursos de que trata este artigo serão aplicados na manutenção de
unidades de atenção básica à saúde, para desenvolvimento de ações e serviços
relacionados à atenção primária, e especialmente, nas ações que contribuam para o
alcance de desempenho dos indicadores do Previne Brasil, a exemplo de iniciativas como
a contratação de serviços para informatização, e que custeiem a estrutura necessária para
o alcance dos indicadores de desempenho.
Art. 7º A aplicação das emendas parlamentares para o incremento temporário
do Teto da Média e Alta Complexidade será destinada ao:
I - custeio de unidades públicas sob gestão de Estados, Distrito Federal e
Municípios, devendo o recurso ser destinado, pelo conjunto das emendas parlamentares,
para o conjunto de estabelecimentos de saúde cadastrados no Sistema do Cadastro
Nacional dos Estabelecimentos de Saúde - SCNES, limitado em até 100% (cem por cento)
da produção total aprovada na média e alta complexidade dessas unidades no exercício
de 2019, segundo sistemas de informações que compõem a base nacional de informações
do SUS; e
II - custeio de unidades de propriedade ou gerenciadas por entidades privadas
sem fins lucrativos contratadas, conveniadas ou com instrumento congênere firmado com
o ente beneficiado, devendo o recurso ser destinado, pelo conjunto das emendas
parlamentares, para cada estabelecimento de saúde cadastrado no SCNES, limitado em
até 100% (cem por cento) da produção aprovada na média e alta complexidade da
unidade no exercício de 2019, segundo sistemas de informações que compõem a base
nacional de informações do SUS.
§ 1º A não observância dos requisitos e limites previstos nos incisos do caput
configurará impedimento de ordem técnica à obrigatoriedade da execução orçamentária
e financeira da emenda parlamentar.
§ 2º Os recursos de que trata o inciso I do caput serão aplicados na
manutenção das unidades públicas sob gestão do ente federativo, devendo ser dirigidos
às ações e serviços relativos à atenção em média e alta complexidade.
§ 3º Para a transferência dos recursos previstos no inciso II do caput, o gestor
local do SUS deverá observar a necessidade de contrato, convênio ou instrumento
congênere com o ente federativo, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, cujo valor englobe a totalidade dos recursos a serem
repassados para o desenvolvimento de ações e serviços relativos à atenção de média e
alta complexidade para cumprimento de metas.
§ 4º Os Munícipios quando participantes de Consórcio Público Municipal de
Saúde poderão destinar os recursos oriundos de emenda parlamentar de incremento MAC
para a remuneração de produção de serviços vinculados ao respectivo consórcio.
Art. 8º Os contratos, convênios ou instrumentos congêneres, ou os aditivos
aos instrumentos já existentes, de que trata o § 3º do art. 7º deverão considerar o
caráter temporário dos recursos financeiros a serem transferidos, para o estabelecimento
de compromissos e metas que não ocasionem ampliação permanente dos recursos
repassados à entidade privada sem fins lucrativos contratada.
§ 1º Para fins do disposto no caput e no § 3º do art. 7º, as metas a serem
definidas deverão ser quantitativas ou qualitativas.
§ 2º As metas quantitativas poderão englobar, dentre outros, o excedente de
produção previamente autorizado e o atendimento a necessidades pontuais como a
redução da fila da regulação.
§ 3º As metas qualitativas poderão considerar, dentre outros, o
aperfeiçoamento de práticas e condições de funcionamento das unidades, como
implantação de protocolo de risco, adoção de políticas de humanização e de adequação
da ambiência e o tempo médio de realização de procedimento hospitalar.
Art. 9º As emendas parlamentares de que trata este Capítulo serão
realizadas:
I - no caso do art. 6º, na Modalidade de Aplicação 41, na GND 3 e na ação
orçamentária 2E89 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica
em Saúde para Cumprimento de Metas; e
II - no caso do art. 7º, nas Modalidades de Aplicação 31 (trinta e um) e 41
(quarenta e um), no Grupo de Natureza de Despesa - GND 3 e na ação orçamentária
2E90 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e
Ambulatorial para Cumprimento de Metas.
Parágrafo único. Os recursos de que trata este Capítulo serão transferidos, nos
termos dos § 9º e § 16 do art. 166 da Constituição, em até seis parcelas, a contar da data
de publicação do ato específico do Ministro de Estado da Saúde que habilitar o ente
federativo ao recebimento do recurso financeiro.
CAPÍTULO III
DOS RECURSOS FINANCEIROS DE INVESTIMENTO PARA FINANCIAMENTO DO
TRANSPORTE DE PACIENTES NO ÂMBITO DO SAMU 192 E DA REDE DE CUIDADOS À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Art. 10 O financiamento de veículos para o transporte de pacientes no
Programa SAMU 192 e para o transporte sanitário adaptado no âmbito da Rede de
Cuidados à Pessoa com Deficiência deverá ser realizado por meio do acesso do gestor do
fundo de saúde estadual, municipal ou do Distrito Federal ao Sistema de Gerenciamento
e Cadastro de Propostas do Fundo Nacional de Saúde, após a indicação parlamentar.
§ 1º O gestor do fundo de saúde estadual, municipal ou do Distrito Federal
informará o quantitativo de veículos necessários por CNES, conforme o volume de
recursos alocados pelo parlamentar.
§ 2º O quantitativo máximo de veículos por município, Estado, Distrito Federal
ou por CNES será o estabelecido pela área técnica conforme o disposto nos arts. 11 e
12.
§ 3º O parlamentar, em sua indicação, deverá observar o preço sugerido no
SIGEM para aquisição do veículo, indicando recursos suficientes.
§ 4º Será publicada portaria informando o CNPJ do fundo beneficiado,
município, CNES, tipo e quantitativo de veículos, número da emenda e valor, cuja
contratação está autorizada devido ao aporte de recursos oriundos de emendas
parlamentares com execução autorizada pelos órgãos competentes.

Ministério da Saúde
PORTARIA Nº 476, DE 23 DE MARÇO DE 2020
Delega competência ao Diretor do Departamento de
Logística em Saúde do Ministério da Saúde, para
realizar requisição de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos e outros insumos de interesse para
saúde, durante a vigência da declaração de
emergência em saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere os
incisos I e II, parágrafo único, art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º Fica delegada competência ao Diretor do Departamento de Logística em
Saúde, da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, para realizar requisição de
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para saúde,
tanto de pessoas naturais como de jurídicas, nos termos do inciso XIII do caput do art. 15
da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e § 7º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.
Art. 2º A delegação vigorará enquanto perdurar o estado de emergência em
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ HENRIQUE MANDETTA
PORTARIA Nº 488, DE 23 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares
que adicionarem recursos ao Sistema Único de
Saúde (SUS), para a realização de transferências do
Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício
de 2020.
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 o disposto
no art. 40, § 5º, inciso II, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que
adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de
transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos estados, Distrito
Federal e municípios, no exercício de 2020.
Parágrafo único. Os recursos oriundos de emendas parlamentares de que trata
esta Portaria poderão ser destinadas aos estados, Distrito Federal e municípios para:
I - incremento temporário dos Tetos de Média e Alta Complexidade - Teto
MAC e do Piso de Atenção Básica - PAB, nos termos do Capítulo II;
II - financiamento do transporte de pacientes no âmbito do SAMU 192 e da
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, nos termos do Capítulo III;
III - financiamento do transporte sanitário eletivo destinado ao deslocamento
de usuários para realização de procedimentos de caráter eletivo, nos termos do Capítulo
IV; e
IV - financiamento de ambulâncias de transporte tipo "A" destinadas à
remoção simples e eletiva no âmbito do SUS, nos termos do Capítulo V.
Art. 2º A execução dos recursos de que trata esta Portaria deverá observar a
legislação sobre execução orçamentária e financeira, devendo ser observados:
I - o disposto no art. 3º, § 2º, inciso I, da Portaria de Consolidação nº
6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017;
II - a vedação à aplicação de recursos oriundos de emendas individuais no
pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, com
pensionistas e com encargos referentes ao serviço da dívida; e
III - os requisitos e limites estabelecidos nesta Portaria, que, uma vez não
atendidos, configurarão impedimentos de ordem técnica à obrigatoriedade da execução
orçamentária e financeira das emendas parlamentares.
Art. 3º As orientações gerais sobre programas disponíveis e diretrizes do
Ministério da Saúde para a aplicação das emendas parlamentares no exercício de 2020
constarão na Cartilha para Apresentação de Propostas no Ministério da Saúde 2020, que
será disponibilizada no sítio www.portalfns.saude.gov.br.
CAPÍTULO II
DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO QUE SE
DESTINAM AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DOS TETOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
E DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Art. 4º A Secretaria de Atenção Primaria à Saúde e a Secretaria de Atenção
Especializada à Saúde disponibilizarão, no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde, os
valores máximos que poderão ser adicionados temporariamente:
I - ao Piso da Atenção Básica de cada Município; e
II - aos recursos da Média e Alta Complexidade, devendo ser considerado:
a) o conjunto da produção das unidades públicas sob gestão do ente federado;
ou
b) a produção do estabelecimento de saúde, no caso de entidade privada sem
fins lucrativos.
Art. 5º Para a transferência dos recursos de que trata este Capítulo, serão
adotados os seguintes procedimentos:
I - o gestor do fundo de saúde do Estado, do Distrito Federal ou do Município
acessará o Sistema de Gerenciamento de Objetos e Propostas do Fundo Nacional de
Saúde, disponível em www.portalfns.gov.br, e indicará como objeto o incremento
temporário do Piso de Atenção Básica ou da Média e Alta Complexidade; e
II - caso o gestor do fundo de saúde do Estado, do Distrito Federal ou do
Município tenha indicado como objeto o incremento temporário da Média e Alta
Complexidade, deverá informar o número do CNES:
a) dos estabelecimentos de saúde, quando os recursos forem destinados a
entidades privadas sem fins lucrativos; ou
b) da Secretaria de Saúde municipal ou estadual, quando os recursos forem
destinados ao conjunto das unidades públicas sob gestão do ente federativo.
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Art. 2º Ficam mantidos os recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar,
no montante de R$ 222.180,00 (duzentos e vinte e dois mil cento e oitenta reais), incorporados ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Estado do Rio de Janeiro e
Município de Rio Bonito.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro a partir da 1ª (primeira) parcela de 2020.
Art. 4º Fica sem efeito a Portaria nº 41/GM/MS, de 9 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 7, de 10 de janeiro de 2020, Seção 1, página 56.
LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXO
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IBGE

UF

Município

CNES

Descrição

Gestão

Proposta

CÓDIGO DE INCENTIVO QUALIFICAÇÃO

INCENTIVO FINANCEIRO DE QUALIFICAÇÃO ANUAL R$

330430

RJ

RIO BONITO

5316324

USA

MUNICIPAL

114339

82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS

R$ 116.652,00

7273487

USB

.

.

R$ 105.528,00

TOTAL

R$ 222.180,00

PORTARIA Nº 545, DE 25 DE MARÇO DE 2020
Altera a Portaria nº 488/GM/MS, de 23 de março de 2020, para orientar a aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares em
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19).
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 tendo em vista o disposto
no art. 40, § 5º, inciso II, da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e no art. 7º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, resolve:
Art. 1º O preâmbulo da Portaria nº 488/GM/MS, de 23 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"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 o disposto
no art. 40, § 5º, inciso II, da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, resolve:" (NR)
Art. 2º A Portaria nº 488/GM/MS, de 23 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º-A Os recursos transferidos a Estados, Municípios e Distrito Federal em decorrência de emendas parlamentares serão aplicados, preferencialmente, em medidas
necessárias ao enfrentamento da situação de emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), observada a programação orçamentária que deu origem ao
repasse." (NR)
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ HENRIQUE MANDETTA
PORTARIA Nº 549, DE 25 DE MARÇO DE 2020
Restabelece o repasse de recurso financeiro destinado ao incentivo de custeio de qualificação da Central de Regulação das Urgências (CRU) Goiânia
(Metropolitano) e Unidades Móveis pertencentes ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) do Estado de Goiás e Município de
Goiânia.
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 2.511/GM/MS, de 11 de novembro de 2014, que qualifica a Central de Regulação das Urgências (CRU), 21 (vinte e uma) Unidades de Suporte Básico
(USB) e 5 (cinco) Unidades de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), pertencentes à Regional de Goiânia (GO), a receberem incentivo de custeio
redefinido, e autoriza o Fundo Nacional de Saúde a realizar transferência de custeio mensal ao Fundo Estadual de Saúde de Goiânia e aos Fundos Municipais de Saúde;
Considerando o Título II - Do componente do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU 192) - da Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017,
que consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para
as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 288/SAS/MS, de 12 de março de 2018, que redefine a operacionalização do cadastramento de serviços de atendimento pré-hospitalar móvel de
urgência e o elenco de profissionais que compõem as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
Considerando a Portaria nº 1.220/GM/MS, de 3 maio de 2018, que suspende o repasse de recursos financeiros de custeio qualificado mensal da CRU, Unidades de Suporte Básico
e Avançado, e recursos financeiros de custeio mensal de motolâncias pertencentes ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) do Município de Goiânia (GO); e
Considerando documentação apresentada pelo Município de Goiânia, a correspondente avaliação e aprovação da Coordenação-Geral de Urgência - CGURG/DAHU/SAES/MS
através do Parecer Técnico nº 198/2020, constante do NUP-SEI nº 25000.066936/2014-38, resolve:
Art. 1º Fica restabelecido o repasse de recurso financeiro destinado ao incentivo de custeio de qualificação da Central de Regulação das Urgências (CRU) Goiânia (Metropolitano)
e Unidades Móveis pertencentes ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) do Município de Goiânia, conforme Anexo a esta Portaria.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para o restabelecimento, regular e automático, dos montantes constantes no Anexo a esta Portaria, em
parcelas mensais, para o Fundo Municipal de Saúde de Goiânia (GO).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXO
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CNES
6940455
7036558
7036531
7036574
7036566
6945163
6945171
6945155
7036590
7036620
6945147
7036604
7036582
7036639
7036612
6944523
6945120
6945139

DESCRIÇÃO
CRU
USA
USA
USA
USA
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB

PORTARIA QUALIFICAÇÃO
PORTARIA Nº 2.511/GM/MS, DE 11/11/2014

TOTAL

VALOR ANUAL A SER RESTABELECIDO R$
R$ 335.118,00
R$ 116.652,00
R$ 116.652,00
R$ 116.652,00
R$ 116.652,00
R$ 105.528,00
R$ 105.528,00
R$ 105.528,00
R$ 105.528,00
R$ 105.528,00
R$ 105.528,00
R$ 105.528,00
R$ 105.528,00
R$ 105.528,00
R$ 105.528,00
R$ 105.528,00
R$ 105.528,00
R$ 105.528,00
R$ 2.173.590,00

DESPACHO Nº 4, DE 24 DE MARÇO DE 2020

SECRETARIA EXECUTIVA

Processo n° 25000.0077140/2015-91
Interessado: Associação de Assistência à Criança Deficiente de Nova Iguaçu AACD
Assunto: Recurso Administrativo. PRONAS-PCD
Decisão: À vista do que consta dos autos, adoto como razões de decidir
os fundamentos de mérito e de fato apresentados no Parecer de Mérito nº
233/2019-CGSPD/DAET/SAES/MS,
no
Parecer
de
Mérito
nº
477/2019CGSPD/DAET/SAES/MS, bem como as razões de direito expostas pela Consultoria
Jurídica, nos termos do PARECER nº 00900/2019/CONJUR-MS/CGU/AGU, aprovado
pelos Despachos nº 00768/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU e 00814/2020/CONJURMS/CGU/AGU, e NEGO PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto pela
Associação de Assistência à Criança Deficiente de Nova Iguaçu - AACD.

PORTARIA Nº 271, DE 24 DE MARÇO DE 2020
Dá publicidade a resultado de análise de prestação
de contas anual de projeto executado no âmbito do
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD).
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso das atribuições
legais que lhe confere o art. 50 do Anexo I do Decreto n.º 9.795, de 17 de maio de 2019,
alterado pelo Decreto nº 9.816, de 31 de maio de 2019; considerando a Lei nº 12.715, de
17 de setembro de 2012, que institui o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica
(PRONON) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência
(PRONAS/PCD); o Decreto nº 7.988, de 17 de abril de 2013, que regulamenta o Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e o Programa Nacional de Apoio à
Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD); e o art. 100 do Anexo LXXXVI

LUIZ HENRIQUE MANDETTA
Ministro
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PORTARIA Nº 662, DE 1º DE ABRIL DE 2020
Estabelece regras de forma excepcional -para as transferências
de recursos do Bloco de Custeio - Grupo de Atenção de Média
e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC pelo
período de 90 (noventa) dias.
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 Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência em saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus
- COVID 19, responsável pela atual pandemia;
Considerando a Portaria nº 356/GM/MS,, de 11 de março de 2020, que regulamenta a
operacionalização do disposto na Lei supracitada;
Considerando a necessidade da rede de serviços de saúde públicos e privados disponibilizarem
os leitos clínicos e de terapia intensiva para o atendimento dos pacientes infectados pelo COVID-19; e
Considerando que a transferência de recursos ﬁnanceiros aos estados, Distrito Federal e
municípios do Grupo de Atenção da Média e Alta Complexidade - MAC, referente ao Limite Financeiro
MAC, para o custeio da assistência ambulatorial e hospitalar, se dá de forma regular e automática,
obedecendo aos valores ﬁxos estabelecidos no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite-CIB,
independente da produção aprovada e registrada nos sistemas de informações, resolve:
Art. 1º Fica estabelecido, de forma excepcional, que no período de 90 (noventa) dias, a
transferência de recursos ﬁnanceiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes à produção de
serviços ambulatoriais e hospitalares prestada pelos estabelecimentos de saúde com ﬁnanciamento pelo
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC, (incluindo a estratégia das cirurgias eletivas), será
com base na média da produção aprovada no segundo semestre de 2019.
Parágrafo único. É recomendável que os Gestores estaduais e municipais de saúde mantenham
a mesma lógica de pagamento aos estabelecimentos de saúde, referentes à prestação de serviços
custeadas com os recursos do limite ﬁnanceiro MAC e dos procedimentos ﬁnanciados pelo FAEC, a ﬁm de
que não ocorra descontinuidade no atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ HENRIQUE MANDETTA
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.

