
PORTARIA Nº 1.943, DE 28 DE JUNHO DE 2018

Redefine limite financeiro para o financiamento dos procedimentos de Cirurgia 

Cardiovascular  Pediátrica  por  meio  do  Fundo  de  Ações  Estratégicas  e  Compensação  -  FAEC  e  o
remanejamento de recursos do Teto de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios.

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 de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, de consolidação das
normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde, em seu Anexo XXXI;

Considerando  a  Portaria  de  Consolidação  nº  5/GM/MS,  de  28  de  setembro  de  2017,  que  trata  da
consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, em seu Capítulo
XVI; 

Considerando  a  Portaria  de  Consolidação  nº  6/GM/MS,  de  28  de  setembro  de  2017,  que  trata  da
consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os
serviços de saúde no Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 1.728/GM/MS, de 11 de julho de 2017, que estabelece limite financeiro para o
financiamento  dos  procedimentos  de  Cirurgia  Cardiovascular  Pediátrica  por  meio  do  Fundo  de  Ações
Estratégicas e Compensação - FAEC e o remanejamento de recursos do Teto de Média e Alta Complexidade
dos Estados e Municípios - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;

Considerando a Portaria nº 1.197/SAS/MS, de 11 de julho de 2017, que altera valores de procedimentos de
cirurgia  cardiovascular,  constantes  da  Tabela  de  Procedimentos,  Medicamentos,  Órteses,  Próteses  e
Materiais  Especiais  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  para  os  Hospitais  habilitados  em  Cirurgia
Cardiovascular e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica; e

Considerando  a  Nota  Técnica  nº  1.233,  de  19  de  junho  de  2018,  da  Coordenação-Geral  de  Atenção
Especializada/CGAE/DAET/SAS/MS, resolve:

Art. 1º Fica redefinido recurso no montante anual de R$ 90.432.424,02 (noventa milhões, quatrocentos e
trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dois centavos) a ser disponibilizado aos Estados,
Distrito Federal e Municípios por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), conforme
Anexo I a esta Portaria.

Parágrafo  único.  Os  recursos  serão  disponibilizados  por  meio  do  Fundo  de  Ações  Estratégicas  e
Compensação (FAEC) e transferidos de acordo com a produção aprovada pelos respectivos gestores até o
limite estabelecido.

Art. 2º Fica remanejado do FAEC para o Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade o montante de R$
1.080.980,57 (um milhão, oitenta mil novecentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), conforme
Anexo II a esta Portaria.

Art.  3º  O Fundo Nacional  de  Saúde adotará  as medidas necessárias  para  as transferências dos  valores
mensais ao Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante processo autorizativo
encaminhado pela Secretaria de Atenção à Saúde.

Art. 4º Os recursos orçamentários objeto desta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da
Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para
Procedimentos  em  Média  e  Alta  Complexidade,  Bloco  de  Atenção  de  Média  e  Alta  Complexidade



Ambulatorial  e  Hospitalar  -  Componente  Fundo  de  Ações  Estratégicas  e  Compensação  -  FAEC,  Plano
Orçamentário 0000.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos operacionais e financeiros a
partir da competência abril de 2018.
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