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FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA No- 30, DE 16 DE JANEIRO DE 2014

Aprova critérios de elegibilidade e priori-
zação e os procedimentos para seleção de
Municípios para serem contemplados com
a elaboração do Plano Municipal de Sa-
neamento Básico, conforme Termo de Co-
operação Técnica n. 0012/2013 entre a
Fundação Nacional de Saúde - Superinten-
dência Estadual da Bahia e o Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia do Es-
tado da Bahia - CREA-BA.

O Presidente da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 13, do Estatuto aprovado
pelo Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de 2010, publicado no DOU
do dia 20 subseqüente e,

Considerando que a Lei no 11.445/2007 e o Decreto no
7.217/2010 definem a Política Federal de Saneamento Básico, institui
as diretrizes nacionais para o saneamento básico e estabelece como
instrumento de planejamento, o Plano Municipal de Saneamento Bá-
sico;

Considerando que o Plano Municipal de Saneamento Básico
é condição para acesso aos recursos provenientes do Orçamento Geral
da União para ações de saneamento básico, a partir do exercício
financeiro de 2014;

Considerando que a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), é
órgão executivo do Ministério da Saúde e que tem como missão a
promoção da saúde pública e a inclusão social por meio das ações de
saneamento e saúde ambiental;

Considerando que a Funasa vem apoiando técnica e finan-
ceiramente os municípios com menos de 50.000 habitantes na ela-
boração de Planos Municipais de Saneamento Básico;

Considerando o disposto na Portaria Funasa no 930/2013 que
delega às Superintendências Estaduais a competência para elaborar os
editais de chamamento público;

Considerando que os municípios com menos de 50.000 ha-
bitantes tem dificuldades em contratar de profissionais capacitados e
qualificados, bem como, de recursos financeiros para elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico;

Considerando o Termo de Cooperação Técnica n. 0012/2013
firmado entre a Funasa/SUEST-BA e o CREA-BA, para capacitação
e assessoramento técnico de 50 municípios para elaboração de Planos
Municipais de Saneamento Básico, resolve:

Art. 1º - Instituir o Processo Seletivo aprovando critérios e
procedimentos, para seleção de municípios interessados em elaborar o
Plano Municipal de Saneamento Básico.

Art. 2º - O município contemplado deverá se comprometer
em:

a) Elaborar, juntamente com a SUEST-BA/CREA-BA, o Pla-
no de Mobilização Social;

b) Garantir a plena divulgação dos eventos à sociedade no
intuito de assegurar a ampla participação da população em todo o
processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico;

c) Fornecer e garantir estrutura física e logística para rea-
lização dos eventos de participação social;

d) Indicar, no mínimo, 5 representantes, do quadro efetivo,
do Poder Público Municipal, para compor o Comitê Executivo para
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. A indicação
desses representantes implica na sua disponibilização efetiva para as
atividades de audiências, reuniões, oficinas, seminários, conferências,
entre outros, em todo o processo de elaboração do Plano;

e) Indicar, no mínimo, 8 representantes do Poder Público
Municipal, para compor o Comitê de Coordenação para elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico. A indicação desses repre-
sentantes implica na sua disponibilização para as atividades de au-
diências, reuniões, oficinas, conferências, entre outros, em todo o
processo de elaboração do Plano;

f) Buscar e fornecer as informações solicitadas pela SUEST-
BA/CREA-BA que subsidiarão a elaboração dos produtos que com-
põem o Plano Municipal de Saneamento Básico;

g) Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico com o
apoio da equipe multidisciplinar do CREA-BA.

Art. 3º - Os interessados devem comparecer à Superinten-
dência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) na Bahia,
localizada à Rua do Tesouro, 21/23, Ajuda, CEP 40020-050, Sal-
vador-BA, 4º andar, na Divisão de Engenharia de Saúde Pública,
munidos de envelope contendo:

a) Ofício do Chefe do Poder Executivo (Anexo A) decla-
rando o seu interesse em participar da seleção e declarando que
atende a todos os critérios de elegibilidade (Art. 9º), além de en-
caminhar os documentos listados a seguir.

b) Termo de Compromisso visando atender os itens listados
no Art.2º (Anexo B).

c) Estrutura/organograma dos órgãos da administração di-
reta/indireta que compõem a Administração Pública Municipal, ou
seja, a Prefeitura Municipal e seus órgãos (modelo no Anexo C).

d) Declaração com a indicação de pessoas que irão se com-
prometer integralmente com as atividades para elaboração do Plano
nos Comitê Executivo e Comitê de Coordenação conforme disposto
nas alíneas "d" e "e" (Anexo D).

Parágrafo único. Caso o interessado seja um Consórcio Pú-
blico, deverá ser entregue Ofício do Presidente do Consórcio de-
clarando o seu interesse em participar da seleção (Anexo E) e en-
caminhando os documentos listados nas alíneas a), b), c) e d), re-
ferentes a cada município integrante do consórcio que fará parte da
proposta.

Art. 4º - O período de inscrição dos municípios dar-se-á de
27/01/2014 A 14/02/2014.

Art. 5º - A seleção dos municípios a serem apoiados tec-
nicamente para a elaboração de Plano Municipal de Saneamento Bá-
sico será regida pelos critérios objetivos de elegibilidade e priorização
desta Portaria.

Art. 6º - A avaliação e a seleção dos municípios serão rea-
lizadas pelo Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (NICT) da
Superintendência Estadual da Funasa na Bahia e terá seu resultado
divulgado nos sítios eletrônicos: www.funasa.gov.br e www.crea-
ba.org.br e no Diário Oficial da União. A divulgação dos municípios
selecionados dar-se-á na data provável de 05/03/2014.

Art. 7º - A metodologia da elaboração dos Planos Municipais
de Saneamento Básico, objeto do Termo de Cooperação Técnica n.
0012/2013, a que esses municípios que serão selecionados irão se
submeter está disposta no Plano de Trabalho e Termo de Referência
aprovados e que se encontram disponíveis no sítio eletrônico:
www.funasa.gov.br e www.crea-ba.org.br.

Art. 8º - A seleção dos municípios será feita em confor-
midade com os critérios de elegibilidade e priorização dos municípios
e consórcios, a seguir descritos.

Art. 9º - Serão elegíveis:
I. Municípios com população total (urbana e rural) de até

50.000 habitantes (Censo 2010), exceto os de regiões metropolitanas
ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE).

II. Consórcios Públicos, firmados de acordo com a Lei no
11.107, de 06 de abril de 2005, e constituídos na forma de associação
pública podem ser selecionados nos termos do Decreto n. 6.017/07,
que considerem em suas propostas municípios elegíveis segundo o
critério supracitado.

§ 1º. Para os casos listados acima, são inelegíveis os mu-
nicípios que já possuam convênios ou contratos vigentes com a Fu-
nasa ou demais órgãos do Governo Federal e do Governo Estadual
que tenham como objeto a elaboração de Plano Municipal de Sa-
neamento Básico.

§ 2º. São inelegíveis também os municípios que já possuam
pelo menos um dos planos específicos para cada serviço público de
saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo
das águas pluviais urbanas).

Art. 10 - A priorização dos municípios considerados ele-
gíveis será feita de acordo com os seguintes critérios:

a) Apresente maior percentagem de população rural, cons-
tante no banco de dados do IBGE, Censo 2010.

b) Possua menores índices de cobertura por serviços públicos
de abastecimento de água, constantes no banco de dados do IBGE,
Censo 2010.

c) Possua projeto de esgotamento sanitário em elaboração
pela Funasa, por meio do Contrato no 21/2012.

d) Possua menor IDH-M, constante no banco de dados do
PNUD do ano de 2010.

e) Apresente em sua população maior incidência de diarréia,
conforme o banco de dados do Ministério da Saúde do ano de
2013.

f) Seja integrante de Consórcio Público de Saneamento cria-
do de acordo com os dispositivos da Lei no 11.107/2005 e com os
dispositivos do Decreto no 6.017/2007.

Parágrafo único. A priorização dos consórcios públicos ele-
gíveis será feita a partir do cálculo da média da nota de cada mu-
nicípio que manifestou interesse em participar desta seleção pública
para os critérios de priorização (a até f) apresentados no Art. 10.

Art. 11 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

GILSON DE CARVALHO QUEIROZ FILHO

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA No- 41, DE 20 DE JANEIRO DE 2014

Habilita Centro de Especialidades Odonto-
lógicas (CEO), a receber os incentivos fi-
nanceiros destinados ao custeio mensal do
serviço especializado de saúde bucal.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribui-
ções;

Considerando a Portaria nº 562/SAS/MS, de 30 de setembro
de 2004, que inclui na tabela de serviço/classificação dos Sistemas de
Informações do SUS (SCNES, SIA e SIH/SUS) os serviços e a
operacionalização no SIA/SUS dos procedimentos realizados pelos
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO);

Considerando a Portaria nº 283/GM/MS, de 22 de fevereiro
de 2005, que estabelece os critérios de antecipação do incentivo
financeiro para CEO em fase de implantação;

Considerando as Portarias n° 599/GM/MS e nº 600/GM/MS,
de 23 de março de 2006, que estabelecem critérios de credencia-
mento/habilitação dos serviços especializados CEO Tipo I, Tipo II e
Tipo III;

Considerando a Portaria nº 2.373/GM/MS, de 7 outubro de
2009, que altera o Art. 4º da Portaria nº 599/GM/MS, de 23 de março
de 2006;

Considerando a Portaria nº 1.464/GM/MS, de 24 de junho de
2011, que altera o Anexo da Portaria nº 600/GM/MS, de 23 de março
de 2006;

Considerando a Portaria nº 1.341/GM/MS, de 13 de junho de
2012, que define os valores dos incentivos de implantação e de
custeio mensal dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e
dá outras providências; e

Considerando o que estabelece a Política Nacional de Saúde
Bucal - Brasil Sorridente em relação à reorganização das práticas e a
qualificação das ações e serviços oferecidos na Saúde Bucal, visando
à integralidade das ações, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Centro de Especialidades Odon-
tológicas (CEO), relacionado no Anexo a esta Portaria, a receber os
incentivos financeiros destinados ao custeio mensal do serviço es-
pecializado de saúde bucal.

Parágrafo único. O não atendimento às condições e às ca-
racterísticas definidas nas Portarias nº 599/2006, nº 600/2006 e nº
1.464/2011, pelo Município pleiteante, implica, a qualquer tempo, no
descredenciamento da Unidade de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos financeiros a partir da competência outubro de
2013.

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

ANEXO

UF CÓD. M. MUNICÍPIO CÓDIGO
NO CNES

TIPO DE RE-
PA S S E

CLASSIFICAÇÃO

CEO TIPO
SP 354780 Santo André 7368275 Municipal II

PORTARIA No- 42, DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Concede renovação de autorização e ha-
bilitação a estabelecimentos de saúde.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribui-
ções,

Considerando a Portaria nº 1.312/GM/MS, de 30 de no-
vembro de 2000, que estabelece as normas de cadastramento dos
laboratórios de histocompatibilidade;

Considerando a Portaria nº 1.313/GM/MS, de 30 de no-
vembro de 2000, que define os laboratórios que poderão ser ca-
dastrados para realização dos exames de histocompatibilidade;

Considerando a Portaria nº 2.600/GM/MS, de 21 de outubro
de 2009, que define, em seu Anexo XVII, o Regulamento Técnico
dos Laboratórios de Histocompatibilidade e Imunogenética (LHI);

Considerando a Portaria nº 844/GM/MS, de 2 de maio de
2012, que estabelece a manutenção regulada do número de doadores
no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea
(REDOME) e que define em seu art. 4º que todos os laboratórios de
imunologia e histocompatibilidade autorizados pela Coordenação-Ge-
ral do sistema Nacional de Transplantes do Departamento de Atenção
Hospitalar e de Urgência da Secretaria de Atenção à Saúde do Mi-
nistério da Saúde (CGSNT/DAHU/SAS/MS), deverão realizar reca-
dastramento junto à referida Coordenação-Geral; e

Considerando a análise favorável da Secretaria de Estado da
Saúde, em cujo âmbito de atuação se encontra o estabelecimento de
saúde, resolve:

Art. 1º Fica renovada a autorização e habilitação do es-
tabelecimento de saúde a seguir, para realização dos exames de his-
tocompatibilidade Tipo II, relacionados na Portaria nº 1.314/GM/MS,
de 30 de novembro de 2000.

CÓDIGO: 24.18 - Exames de histocompatibilidade através
de sorologia e ou biologia molecular - Tipo II

SÃO PAULO

RAZÃO SOCIAL
Laboratório de Histocompatibilidade: LIM Laboratorio

de Imunologia de Marilia
CNPJ: 07.779.232/0001-39

CNES: 5290740

MINAS GERAIS

RAZÃO SOCIAL
Laboratório de Histocompatibilidade: Imunolab Imu-

nologia de Transplantes Ltda
CNPJ: 41.729.856/0001-80

CNES: 0027170

Art. 2º Fica recadastrado o estabelecimento de saúde a seguir
relacionado, para realização do exame de histocompatibilidade re-
lativo à identificação de doador voluntário de medula óssea -
05.01.01.005-0 - Identificação de doador não aparentado de células-
tronco hematopoéticas 1ª fase (por doador tipado).

CÓDIGO: 24.25 - Cadastramento de doadores voluntários de
medula óssea e outros precursores hematopoéticos.

SÃO PAULO

RAZÃO SOCIAL
Laboratório de Histocompatibilidade: LIM Laboratorio

de Imunologia de Marilia
CNPJ: 07.779.232/0001-39

CNES: 5290740

MINAS GERAIS

RAZÃO SOCIAL
Laboratório de Histocompatibilidade: Imunolab Imu-

nologia de Transplantes Ltda
CNPJ: 41.729.856/0001-80

CNES: 0027170

RIO DE JANEIRO

RAZÃO SOCIAL
Laboratório de Histocompatibilidade: Fundacao Pro
Instituto de Hematologia do Rio De Janeiro - SES

RJ Inst de Hematologia Hemorio

CNPJ: 32319972000130 CNES:
2295067

Art. 3º A renovação de autorização, concedida por meio
desta Portaria, terá validade pelo prazo de 2 (dois) anos, renovável
por períodos iguais e sucessivos, em conformidade com o estabe-
lecido na Portaria nº 2.600/GM/MS, de 21 de outubro de 2009.
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