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Prefeitura Municipal de Assis 

Paço Municipal Proj "Judith de Oliveira Garcez" . 

Gabinete do Prefeito 

Ofício Gab. N° 070/2018 

Assis, 25 de outubro de 2018. 

Assunto: Resposta ao Ofício n.0 908/2018, da Câmara Municipal de Assis 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao Ofício n.0 908/2018, da Câmara Municipal de 
Assis, o qual solicita informações referentes ao Projeto de Lei n. 0 15212018, que "dispõe 
sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 107.000,00 (cento e sete 
mil reais) junto à Secretaria Municipal da Saúde", informamos: 

- O Programa previa 02 (duas) construções e 02 (duas) reformas que estavam por vencer. 
Devido as dificuldades orçamentárias, optou-se por prorrogar 01 (uma) Construção - Jardim 
111 Américas e ESF Colinas e 02 (duas) Reformas- Eldorado e Maria lzabel. 

- Não foi solicitada a prorrogação da construção da UBS Fiúza por impossibilidade 
orçamentária da contrapartida. O recurso só pode ser devolvido, após publicação da 
Portaria, desabilitando a proposta de construção do Fiúza. A publicação se deu no dia 
12/07/2018, conforme anexo. 

Sendo o que se apresenta para o momento, antecipamos 
agradecimentos e nos colocamos à disposição. 

Atenciosamente, 

Atenciosamente, 

ecido Fernandes 
feito de Assis 

Ao 
Exmo. Sr. 
EDUARDO DE CAMARGO NETO 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis-SP 

Avenida Rui Barbosa, n° 926, CEP 19814-900- Assis- SP- Fone/Fax: (18) 3302-3300 
gabinetepma@assis.sp.gov.br 
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PORTARIA NQ 2.133, DE 12 DE JULHO DE 2018 

Publica lista de propostas dos componentes Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 
desabilitadas no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e 11 do parágrafo 
único do art. 87 da Constituição, e 

Considerando a Seção IV- Do Componente Ampliação do Programa de Requalificação de Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) - do Capítulo 11 do Título VI l da Portaria de Consolidação nQ 6/GM/MS, de 28 de setembro 
de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federa is para as 
ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; 

Considerando o art. 703 da Seção 111 - Do Componente Construção do Programa de Requalificação de 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) - do Capítulo 11 do Título VIl da Portaria de Consolidação nQ 6/GM/MS, de 
28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos 
federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e 

Considerando o Título IX - do financiamento fundo a fundo para execução de obras - da Portaria de 
Consolidação nQ 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a 
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, 
resolve: 

Art. 1Q Fica publicada, na forma do anexo a esta Portaria, a lista das propostas dos componentes Construção 
e Ampliação desabilitadas no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, em 
função dos seguintes motivos: 

I - Não cumprimento de prazo para superação da etapa de ação preparatória; 

11 - Parecer não favorável relativo à prorrogação de prazo de execução; e 

111 -Manifestação formal dos entes beneficiados quanto à desistência de execução do objeto habilitado. 

Art. 2Q Nos termos do art. 1.117 da Portaria de Consolidação nQ 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, e 
conforme preconizado nas Portarias de habilitação, os entes federativos que tiveram suas propostas de 
construção e ampliação da Saúde desabilitadas estarão sujeitos à devolução dos recursos financeiros ao 
Fundo Nacional de Saúde, acrescidos da correção monetária prevista em lei, observado o regular processo 
administrativo. 

Parágrafo único. Os procedimentos administrativos para devolução dos recursos financeiros estão 
disponibilizados no portal do Ministério da Saúde, disponível no sítio eletrônico 
http:/ /portalfns.saude.gov.br/servicos/1257-emissao-de-gru, bem como por meio do material de 
orientações aos gestores disponível no endereço http:/ I portalms. saude. gov. br/ sismob/ instrutivo- e
legislacao- dos- p rogramas/atencaobasica. 

Art. 3Q Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

GILBERTO OCCHI 

https://l drv.ms/b/s!Ah psKMvX AGgWJO hyOtdqKZzFv 
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