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Este Termo de Adesão ao PSE será publicado no Diário
Oficial ou em instrumento correlato, conforme legislação vigente. E,
por estar assim de acordo com as disposições deste, os Secretários
Municipais de Educação e da Saúde firmam o presente Termo de
Adesão ao PSE.
Local e Data
Secretário Municipal da Saúde

Secretário Estadual da Saúde

Secretário Municipal de Educação

Secretário Estadual de Educação

1
§ 2º As ações para implantação da Caderneta de Saúde do
Adolescente deverão constar do Plano de Saúde e das Programações
Anuais.
Art. 3º Definir que os recursos orçamentários, de que tratam
esta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde,
devendo onerar o Programa de Trabalho 10.243.1312.6177 - Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO IV
Carta da CIB aos Ministérios da Saúde e da Educação para
homologação da adesão ao PSE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB
Estado X
Ofício nº XXXX
Município XXXX, data XXXXX.
Encaminhamos anexa a Resolução da CIB de (data) que
refere à adesão das Equipes de Saúde da Família (ESF) ao Programa
Saúde na Escola (PSE). Esta Resolução se deu a partir da análise do
Projeto e da apreciação do Termo de Adesão ao PSE elaborados pelos
responsáveis das secretarias de Saúde e Educação do Município (nome do Município).
Na oportunidade, encaminhamos a Declaração de Recurso
Financeiro ao PSE, nos Municípios de: (listar os Municípios)
Farão jus aos recursos financeiros pela adesão ao PSE as
Equipes Saúde da Família dos Municípios (nome dos Municípios) de
acordo com a nucleação proposta no projeto, entre as ESF e as
escolas dos territórios de abrangência, segundo a tabela a seguir:
Código Nome do Mu- Código Código Nome da Es- Número
IBGE do
nicípio
CNES da Escola
de aluMunicída ESF cola
nos
pio

Atenciosamente,
(NOME)
Secretário Executivo da CIB
Estado (nome)
(NOME)
Coordenador da CIB Estado
(nome)

PORTARIA N o- 3.148, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009
Autoriza o repasse do Fundo Nacional de
Saúde para o Fundo Estadual de Saúde de
Mato Grosso para as ações contingenciais
de controle da dengue.
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 a Portaria nº 1.172/GM/MS, de 15 de junho de
2004;
Considerando a Portaria Conjunta nº 8/SE/SVS, de 29 de
junho de 2004, resolve:
Art. 1º Autorizar o repasse financeiro do Fundo Nacional de
Saúde para o Fundo Estadual de Saúde de Mato Grosso, no valor de
R$ 1.224.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil reais), em
uma única parcela que será paga na competência de novembro de
2009.
Art. 2º O recurso de que trata o artigo anterior refere-se a um
incentivo para o desenvolvimento das ações contingenciais de controle da dengue.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas
necessárias para a transferência automática do valor para o Fundo
Estadual de Saúde correspondente.
Art. 4º Os créditos orçamentários de que trata esta Portaria
correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo
onerar o Programa de Trabalho 10.305.1444.20AL.0001 - Incentivo
Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados
para Vigilância em Saúde.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros em 1º de novembro de 2009.
JOSÉ GOMES TEMPORÃO

(NOME)
Coordenador Adjunto da CIB
Estado (nome)

PORTARIA N o- 3.149, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009
Autoriza o repasse do Fundo Nacional de
Saúde para o Fundo Estadual de Saúde de
Rondônia para as ações contingenciais de
controle da dengue.

o-

PORTARIA N 3.147, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009
Cria a Caderneta de Saúde do Adolescente
e estabelece recursos financeiros a serem
transferidos para os Fundos Estaduais de
Saúde, para a sua implantação.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas
atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87
da Constituição, e
Considerando a Lei n° 8.69, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências;
Considerando o Programa Mais Saúde - Direito de Todos
(2008-2011), que propõe como diretriz estratégica implementar o
Programa Saúde nas Escolas em articulação com o Ministério da
Educação;
Considerando o Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro 2007,
que institui o Programa Saúde na Escola (PSE) e a Portaria n°
1.861/GM, de 4 de setembro de 2008; e
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de
2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos
federais para as ações e os serviços de saúde, na forma dos blocos de
financiamento, com respectivo financiamento e controle, resolve:
Art. 1º Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), a Caderneta de Saúde do Adolescente, instrumento que visa
apoiar a atenção à saúde da população juvenil, acompanhar o crescimento e desenvolvimento saudáveis e orientar na prevenção de
doenças e agravos à saúde, além de facilitar as ações educativas que
promovam o aprendizado e a consolidação de estilos de vida saudáveis.
Art. 2º Transferir recursos de custeio no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), em parcela única, do Fundo Nacional
de Saúde para os Fundos Estaduais de Saúde e Fundo de Saúde do
Distrito Federal visando a implantação da Caderneta de Saúde do
Adolescente.
§ 1º Os recursos mencionados serão transferidos aos Estados
que pactuarem na Comissão Intergestores Bipartite - CIB as ações
para a implantação da Caderneta de Saúde do Adolescente e enviarem
ao Ministério da Saúde a Resolução CIB com a pactuação.

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 a Portaria GM/MS nº 1.172, de 15 de junho de
2004;
Considerando a Portaria Conjunta nº 8/SE/SVS, de 29 de
junho de 2004, resolve:
Art. 1º Autorizar o repasse financeiro do Fundo Nacional de
Saúde para o Fundo Estadual de Saúde de Rondônia, no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), em uma única parcela que será paga
na competência de novembro de 2009.
Art. 2º O recurso de que trata o artigo anterior refere-se a um
incentivo para o desenvolvimento das ações contingenciais de controle da dengue.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas
necessárias para a transferência automática do valor para o Fundo
Estadual de Saúde correspondente.
Art. 4º Os créditos orçamentários de que trata esta Portaria
correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo
onerar o Programa de Trabalho 10.305.1444.6235.0001 - Vigilância,
Prevenção e Controle da Dengue.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros em 1º de novembro de 2009.
JOSÉ GOMES TEMPORÃO

SECRETARIA-EXECUTIVA
DIRETORIA EXECUTIVA
DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
PORTARIA N o- 585, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009
O Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde no uso de
suas atribuições, consoante delegação que lhe foi conferida pela Portaria SE/MS nº 1.754/2004 e em conformidade com as disposições da
IN/STN/MF nº. 1/1997, e suas modificações, observadas as disposições do Processo nº 25000.089509/2008-80, resolve:
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Nº 242, sexta-feira, 18 de dezembro de 2009
Art. 1º. Prorrogar, até 31/03/2010, o prazo de execução do
Plano de Trabalho aprovado pela Portaria SE/MS nº. 298/2008 publicada no DOU nº 228, Seção 1, de 24/11/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura.
ARIONALDO BOMFIM ROSENDO
o-

PORTARIA N 586, DE DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009
O Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde no uso de
suas atribuições, consoante delegação que lhe foi conferida pela Portaria SE/MS nº 1.754/2004 e em conformidade com as disposições da
IN/STN/MF nº. 1/1997, e suas modificações, observadas as disposições do Processo nº 25000.187121/2008-43, resolve:
Art. 1º. Prorrogar, até 26/11/2010, o prazo de execução do
Plano de Trabalho aprovado pela Portaria SE/MS nº. 610/2008 publicada no DOU nº 245, Seção 3, de 17/12/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura.
ARIONALDO BOMFIM ROSENDO
o-

PORTARIA N 587, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009
O Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde no uso de
suas atribuições, consoante delegação que lhe foi conferida pela Portaria SE/MS nº 1.754/2004 e em conformidade com as disposições da
IN/STN/MF nº. 1/1997, e suas modificações, observadas as disposições do Processo nº 25000.110935/2008-90, resolve:
Art. 1º. Prorrogar, até 23/10/2010, o prazo de execução do
Plano de Trabalho aprovado pela Portaria SE/MS nº. 328/2008 publicada no DOU nº 245, Seção 3, de 17/12/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura.
ARIONALDO BOMFIM ROSENDO
o-

PORTARIA N 588, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009
O Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde no uso de
suas atribuições, consoante delegação que lhe foi conferida pela Portaria SE/MS nº 1.754/2004 e em conformidade com as disposições da
IN/STN/MF nº. 1/1997, e suas modificações, observadas as disposições do Processo nº 25000.110020/2008-84, resolve:
Art. 1º. Prorrogar, até 23/11/2010, o prazo de execução do
Plano de Trabalho aprovado pela Portaria SE/MS nº. 330/2008 publicada no DOU nº 244, Seção 1, de 16/12/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura.
ARIONALDO BOMFIM ROSENDO
o-

PORTARIA N 591, DE DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009
O Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde no uso de
suas atribuições, consoante delegação que lhe foi conferida pela Portaria SE/MS nº 1.754/2004 e em conformidade com as disposições da
IN/STN/MF nº. 1/1997, e suas modificações, observadas as disposições do Processo nº 25000.153186/2008-95, resolve:
Art. 1º. Prorrogar, até 05/03/2010, o prazo de execução do
Plano de Trabalho aprovado pela Portaria SE/MS nº. 511/2008 publicada no DOU nº 236, Seção 1, de 04/12/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura.
ARIONALDO BOMFIM ROSENDO
o-

PORTARIA N 592, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009
O Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde no uso de
suas atribuições, consoante delegação que lhe foi conferida pela Portaria SE/MS nº 1.754/2004 e em conformidade com as disposições da
IN/STN/MF nº. 1/1997, e suas modificações, observadas as disposições do Processo nº 25000.153045/2008-72, resolve:
Art. 1º. Prorrogar, até 05/02/2010, o prazo de execução do
Plano de Trabalho aprovado pela Portaria SE/MS nº. 542/2008 publicada no DOU nº 236, Seção 1, de 04/12/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura.
ARIONALDO BOMFIM ROSENDO
o-

PORTARIA N 596, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009
: O Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde no uso
de suas atribuições, consoante delegação que lhe foi conferida pela
Portaria SE/MS nº 1.754/2004 e em conformidade com as disposições
da IN/STN/MF nº. 1/1997, e suas modificações, observadas as disposições do Processo nº 25000.148535/2008-57, resolve:
Art. 1º. Prorrogar, até 19/03/2010, o prazo de execução do
Plano de Trabalho aprovado pela Portaria SE/MS nº. 527/2008 publicada no DOU nº 236, Seção 1, de 04/12/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura.
ARIONALDO BOMFIM ROSENDO
o-

PORTARIA N 598, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009
O Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde no uso de
suas atribuições, consoante delegação que lhe foi conferida pela Portaria SE/MS nº 1.754/2004 e em conformidade com as disposições da
IN/STN/MF nº. 1/1997, e suas modificações, observadas as disposições do Processo nº 25000.150011/2008-26, resolve:
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