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Nº 128, quinta-feira, 6 de julho de 2017
PORTARIA Nº 1.682, DE 30 DE JULHO DE 2017
Declara o encerramento da Emergência em
Saúde Pública de importância Nacional
(ESPIN) por alteração do padrão de ocorrência de microcefalias no Brasil e desativa
o Centro de Operações de Emergências em
Saúde Pública (COES).
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 Decreto Legislativo nº 395, publicado no
Diário do Senado Federal em 13 de março de 2009, que aprova o
texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional, acordado na
58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, em 23 de
maio de 2005;

Considerando o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011, que dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN) e institui a Força Nacional do
Sistema Único de Saúde(FN-SUS);
Considerando a redução da ocorrência de microcefalias no
Brasil desde a semana epidemiológica 20 do ano de 2017; e
Considerando a avaliação de risco da Emergência de Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) de acordo com o Parecer
Técnico nº 001/2017, de 23 de maio de 2017, realizada no âmbito do
Anexo II do Regulamento Sanitário Internacional, apresentada na 44ª
Reunião do COES para investigação e resposta à alteração do padrão
epidemiológico de microcefalias no Brasil, indicando que este evento
não configura mais uma potencial ESPIN, resolve:
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Art.1º Fica declarado o encerramento da Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) relacionada ao aumento no padrão de ocorrência de microcefalias no Brasil e desativa
o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COES).
Art. 2º Compete às Secretarias do Ministério da Saúde editar
normativa técnica, para orientar as suas áreas, os Estados e os Municípios sobre a continuidade das ações que compõem cada eixo do
Plano Nacional de Emergência - Microcefalia (PNEM), instituídas
com base nos Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 1.813, de 11 de novembro
de 2015, publicada no Diário Oficial de União nº 216, Seção 1, pág
51.
RICARDO BARROS

PORTARIA Nº 1.683, DE 30 DE JULHO DE 2017
Restabelece a transferência de recursos financeiros do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco de Vigilância em Saúde dos
municípios que regularizaram a alimentação do Sistema de nformações sobre Mortalidade (SIM).
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 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que 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;
Considerando a Portaria nº 1.955/GM/MS, de 2 de dezembro de 2015, que altera e acresce dispositivos à Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que 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;
Considerando a Portaria nº 47/SVS/MS, de 3 de maio de 2016, que define os parâmetros para monitoramento da regularidade na alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), para fins de manutenção do repasse de recursos do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e do
Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco de Vigilância em Saúde; e
Considerando a Portaria nº 1.122/GM/MS, de 9 de maio de 2017 que suspende a transferência de recursos financeiros do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde
(PVVS) do Bloco de Vigilância em Saúde dos municípios irregulares na alimentação do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), resolve:
Art. 1º Fica restabelecida a transferência dos recursos financeiros do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco de Vigilância em Saúde, a partir
da competência financeira de maio de 2017, dos municípios que regularizaram a alimentação do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), de acordo com monitoramento realizado no mês de junho de 2017,
relacionados no anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2017.
RICARDO BARROS
ANEXO
UF
BA
SC

CÓDIGO IBGE
292860
420300

PORTARIA Nº 1.684, DE 30 DE JULHO DE 2017
Altera a Portaria nº 1.419/GM/MS, de 24
de julho de 2003, que institui o Prêmio de
Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde para o Sistema Único de
Saúde (SUS).
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, resolve:
Art. 1º A Portaria nº 1.419/GM/MS, de 24 de julho de 2003,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º O Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e
Inovação para o SUS contemplará as seguintes categorias:
I - tese de doutorado;
II - dissertação de mestrado;
III - trabalho publicado em revista indexada;
IV - experiências exitosas do Programa Pesquisa para o SUS:
gestão compartilhada em saúde (PPSUS); e
V - produtos e inovação em saúde.
§ 1º Será concedida premiação:
I - aos primeiros colocados das categorias de que trata os
incisos I, II, III e V do "caput"; e
II - ao primeiro, segundo e terceiro colocados da categoria de
que trata o inciso IV do "caput".
§ 2º Serão conferidas menções honrosas para até 3 (três)
trabalhos que mais se destacarem nas categorias de que trata os
incisos I, II, III e V.
§ 3º Serão conferidas menções honrosas às respectivas Fundações de Amparo à Pesquisa (FAP) e Secretarias Estaduais de Saúde
(SES) vinculadas às pesquisas premiadas na categoria de que trata o
inciso IV.
§ 4º O regulamento do Prêmio de Incentivo em Ciência,
Tecnologia e Inovação para o SUS será publicado anualmente.
Art. 3º Fica criada a Comissão Julgadora do Prêmio de
Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS, composta
por um representante dos seguintes órgãos do Ministério da Saúde:
I - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
- SCTIE/MS;
II - Secretaria-Executiva - SE/MS;
III - Secretaria de Atenção à Saúde - SAS/MS;
IV - Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS;
V - Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa - SGEP/MS;
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VI - Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde - SGTES/MS; e
VII - Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI/MS.
§ 1º As entidades a seguir enumeradas poderão ser convidadas a participar da Comissão de que trata o "caput" :
I - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC;
a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq/MCTIC;
b) Financiadora de Estudo e Projeto - FINEP/MCTIC;
II - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;
III - Fundação Nacional de Saúde - FUNASA;
IV - Comissão Intersetorial de Ciência e Tecnologia CICT/CNS;
V - Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS;
VI - Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde
- CONASEMS;
VII - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES/MEC;
VIII - Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS;
IX - Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura - UNESCO;
X - Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva - ABRASCO;
XI - Academia Brasileira de Ciência - ABC;
XII - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC;
XIII - Federação de Sociedades de Biologia Experimental FeSBE;
XIV - Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa - CONFAP; e
XV - Banco Nacional do Desenvolvimento - BNDES.
§ 2º A Comissão Julgadora será coordenada pelo dirigente
máximo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
que estiver em exercício durante as atividades ou por aquele que for
indicado por aquela autoridade, desde que subordinado hierarquicamente àquela Secretaria." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 1.685, DE 30 DE JULHO DE 2017
Desabilita e habilita os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) dos Municípios de Esmeraldas (MG) e Mangaratiba (RJ).
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 2.129/GM/MS, de 4 de novembro
de 2005, que habilita Centros de Especialidades Odontológicas - CEO
a receberem os incentivos financeiros destinados à implantação e ao
custeio dos serviços especializados de saúde bucal e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 462/GM/MS, de 6 de março de
2006, que habilita Centros de Especialidades Odontológicas - CEO a
receberem os incentivos financeiros destinados à implantação e ao
custeio dos serviços especializados de saúde bucal;
Considerando as Portarias nº 599/GM/MS e nº 600/GM/MS,
de 23 de março de 2006, que estabelecem critérios de credenciamento/habilitação dos serviços especializados denominados Centros
de Especialidades Odontológicos (CEO) e suas formas de financiamento;
Considerando a Portaria nº 1.993/GM/MS, de 25 de agosto
de 2006, que habilita Centros de Especialidades Odontológicas - CEO
a receberem os incentivos financeiros destinados à implantação e ao
custeio dos serviços especializados de saúde bucal;
Considerando a Portaria nº 990/GM/MS, de 16 de maio de
2008, que define os recursos financeiros destinados à implantação e
ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal; e
Considerando a alteração promovida pelos gestores municipais no cadastro dos estabelecimentos de saúde no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), resolve:
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