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GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 327, DE 7 DE MARÇO DE 2016

Institui Grupo de Trabalho para a quali-
ficação da Assistência Ventilatória no âm-
bito do SUS.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atri-
buição que lhe confere o inciso I do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e

Considerando a Portaria nº 1.370/GM/MS, de 3 de junho de
2008, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o
Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos Portadores de
Doenças Neuromusculares;

Considerando a Portaria nº 370/SAS/MS, de 4 de julho de
2008, que estabelece o rol de doenças neuromusculares incluídas no
Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos Portadores de
Doenças Neuromusculares e as Indicações Clínicas para a utilização
de ventilação não invasiva em pacientes portadores de doenças neu-
romusculares;

Considerando a Portaria nº 963/GM/MS, de 27 de maio de
2013, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS);

Considerando a Portaria nº 793/GM/MS, de 24 de abril de
2012, que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no
âmbito do SUS;

Considerando a Portaria nº 835/GM/MS, de 25 de abril de
2012, que institui incentivos financeiros de investimento e de custeio
para o Componente Atenção Especializada da Rede de Cuidados à
Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de de-
zembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede
de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a necessidade constante de aperfeiçoamento
das normativas de modo a garantir a universalidade e a equidade da
atenção à saúde para toda a população; e

Considerando os compromissos prioritários assumidos pelo
Governo Federal, especialmente no que se refere às ações e serviços
executados no âmbito da Rede de Cuidados à Pessoa com Defi-
ciência, resolve:

Art. 1º Fica instituído Grupo de Trabalho para a qualificação
da Assistência Ventilatória no âmbito do SUS.

Art. 2º Compete ao Grupo de Trabalho para a qualificação da
Assistência Ventilatória no âmbito do SUS:

I - realizar estudos e elaborar documentos técnicos para a
qualificação da Assistência Ventilatória no âmbito do SUS, incluindo
a ventilação mecânica invasiva e oxigenoterapia;

II - realizar estudos de impacto financeiros referente à in-
corporação de novas tecnologias relacionadas à qualificação da as-
sistência ventilatória no âmbito do SUS; e

III - apresentar propostas e sugestões para a qualificação da
Assistência Ventilatória, considerando os resultados dos estudos rea-
lizados pelo Grupo de Trabalho.

Art. 3º O Grupo de Trabalho para a qualificação da As-
sistência Ventilatória no âmbito do SUS é composto por represen-
tantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos e/ou instituições:

I - Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS);
a) Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas -

DAPES/SAS/MS
b) Departamento de Atenção Hospitalar e Urgência -

DAHU/SAS/MS
c) Departamento de Atenção Especializada e Temática -

DAET/SAS/MS
II - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

(SCTIE/MS);
a)Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT).
III - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
IV - Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com De-

ficiência (CONADE);
V - Conselho Nacional de Saúde (CNS).
§ 1º O Grupo de Trabalho para a qualificação da Assistência

Ventilatória no âmbito do SUS será coordenado pela Coordenação-
Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência, do Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas, da Secretaria de Atenção à Saúde,
do Ministério da Saúde.

§ 2º Os representantes titulares e os respectivos suplentes dos
órgãos ou instituições de que tratam os incisos I ao V do "caput"
serão indicados pelos dirigentes dos respectivos órgãos à Coorde-
nação-Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência.

§ 3º A Coordenação do Grupo de Trabalho poderá convidar
representantes de outros órgãos e entidades, públicas e privadas, além
de pesquisadores e especialistas, quando necessário para o cumpri-
mento das finalidades deste Grupo de Trabalho.

§ 4º Os produtos resultantes das atividades desenvolvidas no
âmbito do Grupo de Trabalho serão consolidados e comporão o re-
latório final de atividades do Grupo de Trabalho.

Art. 4º O Grupo de Trabalho para a qualificação da As-
sistência Ventilatória no âmbito do SUS, terá prazo máximo de du-
ração 1 (um) ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual
período.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARCELO CASTRO

RESOLUÇÃO-RE Nº 596, DE 7 DE MARÇO DE 2016

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto
de nomeação de 09 de maio de 2014, da Presidenta da República,
publicado no DOU de 12 de maio de 2014, e a Resolução da Di-
retoria Colegiada - RDC nº 46, de 22 de outubro de 2015, tendo em
vista o disposto nos incisos V e VI do art. 151, aliado ao inciso I e
§ 1º do art. 54 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos
termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61,
de 03 de fevereiro de 2016,

considerando o artigos 2°, 12 e 50 da Lei nº 6.360, de 23 de
setembro de 1976;

considerando o art. 7º, XV, da Lei nº 9.782 de 26 de janeiro
de 1999;

considerando a detecção pela Secretaria de Saúde do Estado
do Rio de Janeiro da fabricação de produtos Saneantes Domissa-
nitários pela empresa MARIA DAS DORES M. BUENO-ME, nome
fantasia, HIPERCLORO, que não possui Licença de Funcionamento e
Autorização de Funcionamento junto aos órgãos Sanitários compe-
tentes, resolve:

Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, em
todo o território nacional, a suspensão da fabricação, distribuição,
comercialização e uso dos produtos Água Sanitária e Cloro Líquido
da marca Hipercloro, assim como de qualquer saneante domissa-
nitário fabricado pela empresa MARIA DAS DORES M. BUENO-
ME, nome fantasia, HIPERCLORO (CNPJ: 05.317.691/0001-75)

Art. 2º Determinar ainda a apreensão e inutilização de todos
os lotes do produto descrito no art. 1º.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

RETIFICAÇÃO

Na Resolução-RE nº 3.292, de 27 de novembro de 2015,
publicada no Diário Oficial da União nº 228 de 30 de novembro de
2015, Seção 1, pág 79,

Onde se lê:
"0872C15".
Leia-se:
"0871C15".

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO-RE N° 271, DE 29 DE JANEIRO DE 2016 (*)

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de
nomeação de 09 de maio de 2014, da Presidenta da República, publicado no DOU de 12 de maio de 2014, e a Resolução da Diretoria Colegiada
- RDC nº 46, de 22 de outubro de 2015, tendo em vista o disposto nos incisos V e VI do art. 151, aliado ao inciso I e § 1º do art. 54 do
Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 03 de fevereiro de
2016,

considerando o art. 63, caput e I, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976;
considerando o art. 7º, XV, da Lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999;
considerando que a empresa N S Mayorkis Comércio Exterior EPP, detentora da notificação do produto CAR FRESHNER LITTLE

TREES, identificou no mercado unidades desse produto com características divergentes das constantes na embalagem original, tratando-se,
portanto, de falsificação, resolve:

Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, a apreensão e inutilização, em todo o território nacional, do produto CAR
FRESHNER LITTLE TREES, que apresentem as seguintes características divergentes da embalagem original:

CAR FRESHNER LITTLE TREES ORIGINAL CAR FRESHNER LITTLE TREES FALSO
N° de lote Ausência do n° de lote
Código de barras na parte interna da embalagem, com informações em
inglês

Código de barras na parte externa

Embalagem hermeticamente fechada, com fundo cinza Embalagem não hermeticamente fechada e transparente

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

(*) Republicada por ter saído com incorreção no original publicado no DOU nº 21, de 1 de fevereiro de 2016, Seção 1, pág. 103.

Ministério da Saúde
.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM

SANTA CATARINA

PORTARIA Nº 19, DE 2 DE MARÇO DE 2016

O Superintendente Estadual da Fundação Nacional de Saúde no
Estado de Santa Catarina, nomeado pela Portaria n.º 637 de 21 de ou-
tubro de 2011, publicada no DOU n.º 204 de 24 de outubro de 2011, no
uso das suas atribuições que lhe confere a Portaria n.º 930 de 10 de julho
de 2013, publicada no DOU n.º 134 de 15 de julho de 2013, resolve:

Art. 1º Aprovar os critérios e os procedimentos dispostos no
Anexo I desta Portaria concernente às diretrizes e critérios do Pro-
grama de Cooperação Técnica com vistas à seleção de Municípios do
Estado de Santa Catarina para capacitação e elaboração de Planos
Municipais de Saneamento Básico, oferecendo assessoria, apoio, su-
porte, orientações e supervisão técnica aos municípios na elaboração
de seus planos, em atendimento às disposições contidas na a Lei nº
11.445, de 05 de janeiro de 2007, Decreto nº 7.217, de 21 de junho de
2010 que define as diretrizes nacionais e estabelece a Política Federal
de Saneamento Básico e da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 que
estabelece as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Art. 2º Os municípios selecionados serão integrados como
intervenientes ao Convênio Nº 0496/2013 e aditivos celebrado entre a
Fundação Nacional de Saúde e a Fundação Educacional de Criciú-
ma/SC, entidade selecionada e vencedora através do Edital de Cha-
mamento Público N.° 001/2013 - SUEST- SC/FUNASA/MS.

Art. 3º Os municípios do Estado de Santa Catarina inte-
ressados deverão candidatar-se com base nos critérios e procedi-
mentos estabelecidos nesta Portaria e seus Anexos.

Parágrafo Único. A capacitação e elaboração de Planos Mu-
nicipais de Saneamento Básico serão realizadas no âmbito do Termo
de Cooperação celebrado entre a Funasa e a Fundação Educacional de
Criciúma/SC e guardarão conformidade com o Termo de Referência
para Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico que se
encontra disponibilizado no sítio eletrônico da Funasa - www.fu-
n a s a . g o v. b r.

Art. 4º Os proponentes deverão manifestar seu interesse atra-
vés do encaminhamento do Anexo II desta Portaria, no período de 10
dias após a data de publicação desta Portaria (considerando a data de
postagem), para a Superintendência Estadual da Funasa em Santa
Catarina.

Art. 5º O atendimento aos Municípios interessados será li-
mitado em função da demanda apresentada, do recurso disponibi-
lizado na Lei Orçamentária Anual, em observância aos critérios e
procedimentos definidos nesta Portaria, seus anexos e na legislação
específica sobre a matéria.

Art. 6º A Funasa notificará por meio de Portaria os Mu-
nicípios selecionados. Art.7º Esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação.

ADENOR PIOVESAN

ANEXO I

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DA SELEÇÃO DE
MUNICÍPIOS PARA CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLA-
NOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DO OBJETO

Considerando as disposições contidas no Art. 23 do Decreto
nº 7.217/2010, a saber:

O titular dos serviços formulará a respectiva política pública
de saneamento básico, devendo, para tanto elaborar os planos de
saneamento básico, observada a cooperação das associações repre-
sentativas de vários segmentos da sociedade (conforme previsto no
art. 2o, inciso II, da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001) e da
ampla participação da população.

Este Chamamento Público tem por objetivo selecionar mu-
nicípios com vistas a prestar-lhes apoio nas ações voltadas à ca-
pacitação, elaboração e desenvolvimento de Planos Municipais de
Saneamento Básico.

A capacitação, apoio, suporte, orientações e supervisão téc-
nica para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico
serão realizados de acordo com Convênio Nº 0496/2013 e aditivos
celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e a Fundação Edu-
cacional de Criciúma/SC.

DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E PRIORIZAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE Serão elegíveis:
1. Municípios do Estado de Santa Catarina com população

total (urbana e rural) de até 50.000 habitantes (Censo/2010).
2. Municípios que não possuam Plano Municipal de Sa-

neamento Básico ou Plano específico para um dos quatro eixos do
saneamento básico (Sistema de Abastecimento, Sistema de Esgo-
tamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem) e que não tenham
recebido recurso público para o mesmo objeto, bem como, não te-
nham licitado, contratado ou conveniado.

claudete.costa
Realce

claudete.costa
Realce
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CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO
A priorização dos municípios considerados elegíveis será

feita de acordo com os seguintes critérios:
a) Possuam menores índices de cobertura dos serviços de

abastecimento de água, constantes no banco de dados do IBGE (Cen-
so/2010).

b) Possuam maior porcentual em extrema pobreza, conforme
dados do Plano Brasil Sem Miséria (2010).c) Possuam gestão es-
truturada dos serviços de saneamento, conforme dados do

SNIS/2010.
d) Apresentem maior percentagem de população urbana,

constante no banco de dados do
IBGE (Censo/2010).
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A Funasa não repassará recursos financeiros diretamente aos

municípios.
A cooperação será realizada mediante disponibilização de

profissionais capacitados para a realização de estudos e pesquisas,
inclusive produzindo o material de divulgação dos eventos de mo-
bilização social (profissionais da Fundação Educacional de Criciúma
- SC selecionada pelo Edital de Chamamento Público N.° 001/2013 -
SUEST-SC/FUNASA/MS).

Caberá ao município disponibilizar todas as informações,
documentos e servidores do quadro municipal para efetiva partici-
pação em todas as etapas de elaboração do PMSB. Ficará ainda a
cargo do município a logística necessária para a mobilização social,
incluindo a disponibilização de espaço para reuniões e divulgação dos
eventos em meios de comunicação local, permitindo assim a ela-
boração do plano de forma participativa, conforme preceitua a Lei n.º
11 . 4 4 5 / 2 0 0 7 .

DA CAPACITAÇÃO
O município deverá designar no mínimo 02 (dois) profis-

sionais do quadro municipal para serem capacitados. Eles serão os
responsáveis pela aplicação do conteúdo adquirido no curso visando à
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Serão exi-
gidos profissionais com o seguinte perfil:

1 (um) Profissional com Formação Superior, preferencial-
mente engenheiro, arquiteto ou urbanista. Na ausência destes pro-
fissionais será aceito tecnólogo ou técnico com formação em áreas
afins;

1 (um) Profissional com Formação Superior em ciências
sociais e humanas, preferencialmente pedagogo ou assistente social.

O Município deverá assegurar a participação dos servidores
na capacitação, custeando com recursos próprios as despesas com
diárias, deslocamentos e outras de qualquer natureza necessárias à
obtenção da frequência mínima de 100% da carga horária na ca-
pacitação (estimada em 32 horas).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O encaminhamento dos pleitos implicará na aceitação dos

termos contidos nesta Portaria e seus anexos.Caberá à Funasa e aos
Comitês Municipais de Coordenação as atribuições de acompanha-
mento, avaliação e aprovação dos produtos elaborados conforme o
Termo de Referência para a elaboração de Planos Municipais de
Saneamento Básico.

A análise e seleção dos municípios será procedida pelo Nú-
cleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Es-
tadual da Funasa em Santa Catarina- NICT/SC com base nos critérios
dispostos nesta Portaria e seus anexos.

Os casos omissos e as situações não previstas na presente
Portaria serão avaliados e deliberados pela Funasa, por intermédio do
NICT/SC e a Coordenação de Assistência Técnica à Gestão em Sa-
neamento da Presidência da Funasa (Coats/Presi).

Além dos critérios de elegibilidade e de prioridade esta-
belecidos anteriormente, critérios regionais que levem em conside-
ração as questões logísticas e de infraestrutura poderão ser utilizados
para a seleção dos municípios a serem contemplados.ANEXO II

Ofício N. /2016
L o c a l, data Ao Senhor
Superintendente Estadual da Funasa em Santa Catarina
Avenida Max Schramm, 2179 - Estreito
CEP 88095-001 - Florianópolis-SC
Assunto: Processo de Seleção para capacitação e elaboração

de Plano Municipal de
Saneamento Básico

Senhor Superintendente,
Venho através deste, candidatar o Município de no processo

seletivo para a capacitação e elaboração de Plano Municipal de Sa-
neamento Básico, conforme Portaria Funasa N.° 19 de 02/03/2016.

2. Em a n e x o se g u e m os d o c umentos e x i g idos p
e la port a ria d e sta s e le ç ã o.

Prefeito Municipal de (nome do município)
M ODELO DE DECLAR A Ç Ã O
D ec la r o q u e o Muni c íp i o de não possui Plano

Municipal de Saneamento Básico ou Plano específico para um dos
quatro eixos do saneamento básico (Sistema de Abastecimento, Sis-
tema de Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem) e que
não recebeu recurso público para o mesmo objeto, bem como, não
tenha licitado, contratado ou conveniado.

Lo c al, d a t a
Prefeito Municipal de (nome do município)
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CAPA-

CITAÇÃO DE TÉCNICOS MUNICIPAIS
O Muni c íp i o de
c omprom e t e - se a e n ca m i nh a r para capacitação em

elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico os seguintes
servidores:

* Profissional com Formação Superior, preferencialmente en-
genheiro, arquiteto ou urbanista. Na ausência destes profissionais será
aceito tecnólogo ou técnico com formação em áreas afins:

Nome do Servidor:
C a rg o / F u n ç ã o :
Formação:
Data de Nascimento: / / Naturalidade :
Nacionalidad e : RG: Órgão Emissor: UF : CP F : Telefone

: ( )
Celular: ( ) Email:
Assinatura do servidor: _
* Profissional com Formação Superior em ciências sociais e

humanas, preferencialmente pedagogo ou assistente social.
Nome do Servidor:
C a rg o / F u n ç ã o :
Formação:
Data de Nascimento: / / Naturalidade :
N ac ionalid a d e : RG: Órgão Emissor: U F : CP F :

Telefone : ( )
Celular: ( ) Email:
Assinatura do servidor: _
Prefeito Municipal de (nome do município)

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 206, DE 7 DE MARÇO DE 2016

Remaneja o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial do Estado de Minas Gerais.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições.
Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
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 os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;
e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, por meio do Ofício Sec. nº. 72/2016, de 28 de janeiro de 2016, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos
municípios, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de Minas Gerais, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$ 4.005.848.758,90, assim
distribuídos:

Destino Valor Anual Detalhamento
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 9 2 5 . 0 9 2 . 4 11 , 3 4 Anexo I
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 2.917.172.380,24 Anexo II
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 163.583.967,32 Anexo III

§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no valor de R$ 16.341.600,00 e do Serviço de Atendimento Móvel
às Urgências - SAMU, no valor de R$ 68.862.801,00.

§ 3º O estado e os municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º O remanejamento de recurso concedido, por meio desta Portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde,

correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0031 - Atenção

à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de fevereiro de 2016 e com efeitos operacionais nos sistemas de informação a partir do mês

subsequente.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS - FEVEREIRO/2016

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (valores anuais)
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VA L O R

Limites Referentes aos recursos programados na SES 91.947.476,44
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 806.403.315,60
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 26.741.619,30
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 0,00

VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 9 2 5 . 0 9 2 . 4 11 , 3 4

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS - FEVEREIRO/2016

IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos
permanentes
de custeio *

Ajustes Valores de TCEP
com transferências
realizadas ao FES

Valores de Estabeleci-
mentos

sob gestão
estadual

Valores retidos
no Fundo

Nacional de Saúde

Valores recebi-
dos

de outras UFs

To t a l

Próprio Referenciado
310010 ABADIA DOS DOURADOS 233.492,50 0,00 235.521,80 3.663,27 0,00 382.677,57 0,00 0,00 90.000,00
310020 ABAETE 7 2 6 . 11 6 , 8 4 11 3 . 8 8 4 , 6 5 336.606,60 614,06 0,00 1.177.222,15 0,00 0,00 0,00
310030 ABRE CAMPO 392.382,41 389.008,12 2.102.595,09 2.691.998,87 0,00 5.146.324,49 0,00 0,00 429.660,00




