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II - ao regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto
nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, em relação aos recursos financeiros que foram repassados pelo
Fundo Nacional de Saúde para o respectivo Fundo de Saúde e executados parcial ou totalmente em
objeto diverso ao originalmente pactuado.

Art. 12. O monitoramento de que trata esta Portaria não dispensa o ente federativo beneficiário
de comprovação da aplicação dos recursos financeiros percebidos por meio do Relatório Anual de
Gestão (RAG).

Art. 13. Os recursos federais destinados ao incentivo financeiro de que trata esta Portaria são
oriundos das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de
Trabalho 10.301.2015.20YI - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Homem (PO 000C).

Art. 14. O Ministério da Saúde disponibilizará manual instrutivo sobre a aplicação do disposto
nesta Portaria, especialmente os critérios para elaboração dos projetos, acessível no endereço eletrônico
w w w. s a u d e . g o v. b r / s a s .

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO I

Modelo de Projeto Estadual e do Distrito Federal

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
Abordar em texto corrido os seguintes dados:
a) nome do Estado e código de identificação do IBGE;
b) nome completo do Gestor Estadual de saúde;
c) nome completo do Coordenador Estadual da Área Técnica de Saúde do Homem ou responsável;

J U S T I F I C AT I VA
Deverá estar no ofício

ATIVIDADES PRIORITÁRIAS (texto descritivo contendo os seguintes itens)
a) diretrizes: identificar em qual diretriz da PNAISH as atividades se inserem, conforme publicação disponível no endereço eletrônico:
h t t p : / / p o r t a l . s a u d e . g o v. b r / p o r t a l / a r q u i v o s / p d f / p o l i t i c a _ n a c i o n a l _homem.pdf;
b) descrição das ações a serem desenvolvidas;
c) período de execução das ações; (não superior a 12 meses);
d) valor estimado a ser gasto para o desenvolvimento das ações no período.

PLANILHA PROGRAMÁTICA
Com objetivos, ações e recursos que englobem os temas selecionados.

Objetivos Ações Recursos

ANEXO II

Modelo de Projeto Municipal

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
Abordar em texto corrido os seguintes dados:
a) nome do Município, do Estado e código de identificação do IBGE;
b) nome completo do Gestor municipal de saúde;
c) nome completo do Coordenador Municipal da Área Técnica de Saúde do Homem ou responsável.

J U S T I F I C AT I VA
Deverá estar no ofício

ATIVIDADES PRIORITÁRIAS (texto descritivo contendo os seguintes itens)
a) diretrizes: identificar em qual diretriz da PNAISH as atividades se inserem, conforme publicação disponível no endereço eletrônico:
h t t p : / / p o r t a l . s a u d e . g o v. b r / p o r t a l / a r q u i v o s / p d f / p o l i t i c a _ n a c i o n a l _homem.pdf;
b) descrição das ações a serem desenvolvidas;
c) período de execução das ações; (não superior a 12 meses);
d) valor estimado a ser gasto para o desenvolvimento das ações no período.

PLANILHA PROGRAMÁTICA
Com objetivos, ações e recursos que englobem os temas selecionados.

Objetivos Ações Recursos

PORTARIA No- 2.774, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013

Habilita o Município de Capoeiras (PE) a receber 1 (uma) Unidade de Suporte Básico, destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), da Central de Regulação das
Urgências, Regional de Caruaru (PE), e autoriza a transferência de custeio ao Município.

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 987/GM/MS, de 27 de junho de 2005, que habilita a Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Caruaru (PE);
Considerando a Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, que aprova as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das

Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências;
Considerando a Portaria nº 1.473/GM/MS, de 18 de julho de 2013, que altera valores a Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, que redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção as Urgências; e
Considerando o Parecer Técnico constante do Processo nº 25000.176596/2013-71, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município de Capoeiras (PE) a receber 1 (uma) Unidade de Suporte Básico (USB), destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), da Central de Regulação

das Urgências, Regional de Caruaru (PE).
Art. 2º Fica autorizada a transferência de incentivo de custeio mensal para o Município de Capoeiras (PE), conforme detalhado no Anexo a esta Portaria.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, para o Fundo Municipal de Saúde de Capoeiras (PE).
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8761 - Serviço de Atendimento Móvel

de Urgência (SAMU 192).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência junho de 2013.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Município de Repasse USB CHASSI PLACA Valor a ser pago Valor do Repasse de Junho de 2013
Capoeiras (PE) 01 8AC906633CE063728 PFS 6622 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00

TO TA L R$ 12.500,00

Município de Repasse USB CHASSI PLACA Valor a ser pago a partir da competência de Julho de 2013 Valor do Repasse anual
Capoeiras (PE) 01 8AC906633CE063728 PFS 6622 R$ 13.125,00 R$ 157.500,00

TO TA L R$ 157.500,00

PORTARIA No- 2.775, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013

Habilita o Município de Traipu (AL) a receber 1 (uma) Unidade de Suporte Básico, destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), da Central de Regulação das
Urgências, Regional de Arapiraca (AL) e autoriza a transferência de custeio ao Município.

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 2.930/GM/MS, de 21 de novembro de 2006, que habilita o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU 192) de Traipu (AL);
Considerando a Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, que aprova as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das

Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências;
Considerando a Portaria nº 1.473/GM/MS, de 18 de julho de 2013, que altera valores da Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, que redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção as Urgências; e
Considerando o Parecer Técnico constante do Processo nº 25000.178950/2013-01, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município de Traipu (AL) a receber l (uma) Unidade de Suporte Básico (USB), destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), da Central de Regulação das

Urgências, Regional de Arapiraca (AL).
Art. 2º Fica autorizada a transferência de incentivo de custeio mensal para o Município de Traipu (AL) no valor de R$ 13.125,00 (treze mil cento e vinte e cinco reais), conforme detalhado no Anexo a esta

Portaria.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, para o Fundo Estadual de Saúde de Alagoas (AL).
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8761 - Serviço de Atendimento Móvel

de Urgência (SAMU 192).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência abril de 2013.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
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II - ao regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto
nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, em relação aos recursos financeiros que foram repassados pelo
Fundo Nacional de Saúde para o respectivo Fundo de Saúde e executados parcial ou totalmente em
objeto diverso ao originalmente pactuado.

Art. 12. O monitoramento de que trata esta Portaria não dispensa o ente federativo beneficiário
de comprovação da aplicação dos recursos financeiros percebidos por meio do Relatório Anual de
Gestão (RAG).

Art. 13. Os recursos federais destinados ao incentivo financeiro de que trata esta Portaria são
oriundos das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de
Trabalho 10.301.2015.20YI - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Homem (PO 000C).

Art. 14. O Ministério da Saúde disponibilizará manual instrutivo sobre a aplicação do disposto
nesta Portaria, especialmente os critérios para elaboração dos projetos, acessível no endereço eletrônico
w w w. s a u d e . g o v. b r / s a s .

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO I

Modelo de Projeto Estadual e do Distrito Federal

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
Abordar em texto corrido os seguintes dados:
a) nome do Estado e código de identificação do IBGE;
b) nome completo do Gestor Estadual de saúde;
c) nome completo do Coordenador Estadual da Área Técnica de Saúde do Homem ou responsável;

J U S T I F I C AT I VA
Deverá estar no ofício

ATIVIDADES PRIORITÁRIAS (texto descritivo contendo os seguintes itens)
a) diretrizes: identificar em qual diretriz da PNAISH as atividades se inserem, conforme publicação disponível no endereço eletrônico:
h t t p : / / p o r t a l . s a u d e . g o v. b r / p o r t a l / a r q u i v o s / p d f / p o l i t i c a _ n a c i o n a l _homem.pdf;
b) descrição das ações a serem desenvolvidas;
c) período de execução das ações; (não superior a 12 meses);
d) valor estimado a ser gasto para o desenvolvimento das ações no período.

PLANILHA PROGRAMÁTICA
Com objetivos, ações e recursos que englobem os temas selecionados.

Objetivos Ações Recursos

ANEXO II

Modelo de Projeto Municipal

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
Abordar em texto corrido os seguintes dados:
a) nome do Município, do Estado e código de identificação do IBGE;
b) nome completo do Gestor municipal de saúde;
c) nome completo do Coordenador Municipal da Área Técnica de Saúde do Homem ou responsável.

J U S T I F I C AT I VA
Deverá estar no ofício

ATIVIDADES PRIORITÁRIAS (texto descritivo contendo os seguintes itens)
a) diretrizes: identificar em qual diretriz da PNAISH as atividades se inserem, conforme publicação disponível no endereço eletrônico:
h t t p : / / p o r t a l . s a u d e . g o v. b r / p o r t a l / a r q u i v o s / p d f / p o l i t i c a _ n a c i o n a l _homem.pdf;
b) descrição das ações a serem desenvolvidas;
c) período de execução das ações; (não superior a 12 meses);
d) valor estimado a ser gasto para o desenvolvimento das ações no período.

PLANILHA PROGRAMÁTICA
Com objetivos, ações e recursos que englobem os temas selecionados.

Objetivos Ações Recursos

PORTARIA No- 2.774, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013

Habilita o Município de Capoeiras (PE) a receber 1 (uma) Unidade de Suporte Básico, destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), da Central de Regulação das
Urgências, Regional de Caruaru (PE), e autoriza a transferência de custeio ao Município.

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 987/GM/MS, de 27 de junho de 2005, que habilita a Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Caruaru (PE);
Considerando a Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, que aprova as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das

Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências;
Considerando a Portaria nº 1.473/GM/MS, de 18 de julho de 2013, que altera valores a Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, que redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção as Urgências; e
Considerando o Parecer Técnico constante do Processo nº 25000.176596/2013-71, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município de Capoeiras (PE) a receber 1 (uma) Unidade de Suporte Básico (USB), destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), da Central de Regulação

das Urgências, Regional de Caruaru (PE).
Art. 2º Fica autorizada a transferência de incentivo de custeio mensal para o Município de Capoeiras (PE), conforme detalhado no Anexo a esta Portaria.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, para o Fundo Municipal de Saúde de Capoeiras (PE).
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8761 - Serviço de Atendimento Móvel

de Urgência (SAMU 192).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência junho de 2013.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Município de Repasse USB CHASSI PLACA Valor a ser pago Valor do Repasse de Junho de 2013
Capoeiras (PE) 01 8AC906633CE063728 PFS 6622 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00

TO TA L R$ 12.500,00

Município de Repasse USB CHASSI PLACA Valor a ser pago a partir da competência de Julho de 2013 Valor do Repasse anual
Capoeiras (PE) 01 8AC906633CE063728 PFS 6622 R$ 13.125,00 R$ 157.500,00

TO TA L R$ 157.500,00

PORTARIA No- 2.775, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013

Habilita o Município de Traipu (AL) a receber 1 (uma) Unidade de Suporte Básico, destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), da Central de Regulação das
Urgências, Regional de Arapiraca (AL) e autoriza a transferência de custeio ao Município.

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 2.930/GM/MS, de 21 de novembro de 2006, que habilita o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU 192) de Traipu (AL);
Considerando a Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, que aprova as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das

Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências;
Considerando a Portaria nº 1.473/GM/MS, de 18 de julho de 2013, que altera valores da Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, que redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção as Urgências; e
Considerando o Parecer Técnico constante do Processo nº 25000.178950/2013-01, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município de Traipu (AL) a receber l (uma) Unidade de Suporte Básico (USB), destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), da Central de Regulação das

Urgências, Regional de Arapiraca (AL).
Art. 2º Fica autorizada a transferência de incentivo de custeio mensal para o Município de Traipu (AL) no valor de R$ 13.125,00 (treze mil cento e vinte e cinco reais), conforme detalhado no Anexo a esta

Portaria.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, para o Fundo Estadual de Saúde de Alagoas (AL).
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8761 - Serviço de Atendimento Móvel

de Urgência (SAMU 192).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência abril de 2013.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
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