
PORTARIA Nº 229, DE 31 DE JANEIRO DE 2018

Habilita  302  Municípios  a  receberem  recursos  destinados  ao  Programa  Nacional  de  Qualificação  da
Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do
art. 87 da Constituição, e

Considerando os  esforços  do  Ministério  da  Saúde  pela  transparência  nos  repasses  de  recursos  para  a
Assistência Farmacêutica na Atenção Básica;

Considerando a Seção I do Capítulo IV do Título I, V e VII da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de
setembro  de  2017,  que  dispõe  sobre  a  Base  Nacional  de  Dados  de  ações  e  serviços  da  Assistência
Farmacêutica no âmbito do SUS;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que trata do repasse de recursos federais de
saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos
federais  transferidos a Estados,  Distrito Federal  e  Municípios;  disciplina a movimentação financeira dos
recursos transferidos por órgãos e entidades da administração pública federal aos Estados, Distrito Federal e
Municípios, em decorrência das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, nº 8.142, de 28 de dezembro de
1990, nº 10.880, de 9 de junho de 2004, nº 11.494, de 20 de junho de 2007, nº11.692, de 10 de junho de
2008 e nº 11.947, de 16 de junho de 2009;

Considerando a Lei  Complementar nº 141,  de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art.198 da
Constituição  Federal  para  dispor  sobre  os  valores  mínimos  a  serem aplicados  anualmente  pela  União,
Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de
rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das
despesas  com saúde nas  3  (três)  esferas  de governo;  revoga dispositivos  das  Leis  nº  8.080,  de  19 de
setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências; e

Considerando a Seção IV do Capítulo IV do Título IV da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que dispõe sobre o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica -
QUALIFAR-SUS, resolve:

Art. 1º Ficam habilitados os Municípios constantes do anexo a esta Portaria a receberem recursos referentes
ao  incentivo  financeiro  de  investimento  do  Eixo  Estrutura  do  Programa  Nacional  de  Qualificação  da
Assistência Farmacêutica – QUALIFAR-SUS.

Art. 2º Habilitar-se-ão 302 (trezentos e dois) municípios, sendo estes os remanescentes da diferença entre o
número de municípios já habilitados, o que totalizará a habilitação completa dos 629 (seiscentos e vinte e
nove) municípios constantes na Portaria nº 3.364, de 8 de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial da
União nº 5, Seção 1, página 48, em 8 de janeiro de 2018.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência do recurso financeiro
estabelecido pela Portaria nº 3.364/GM/MS, de 8 de dezembro de 2017, do bloco de financiamento da
Assistência Farmacêutica - Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS),
aos respectivos Fundos Municipais de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos.

Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da
Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.303.2015.20AH.0001 – Organização dos Serviços de
Assistência Farmacêutica no SUS.



Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO BARROS


