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Ofício nº 1269/2018/SAS/ASJUR/SAS/GAB/SAS/MS                                       

Brasília, 07 de agosto de 2018.

À Senhora

  Janaina Andrade de Souza

Procuradora da República

Ministério Público Federal

Procuradoria da República em Monteiro

Rua José Araújo Japiassu, 286, Centro

58.5000-000 - Monteiro - Paraíba

Assunto: Resposta  ao  Ofício  nº  616/2018/MPF/PRM/Gabinete/Monteiro/PB  (4773311),
11/07/2018 – Inquérito Civil - 1.24.004.000135/2017-02

          Senhora Procuradora,

Cumprimentando-a, em resposta ao Ofício supracitado por meio do qual esse Órgão encaminha
Recomendação  18/2018-MPF/MO  (4773365)  ao  Ministério  da  Saúde  para  que
adote  providências  de  fiscalização  efetiva  para  liberação  de  recursos  do  Programa  Brasil
Sorridente,  dirijo-me  a  Vossa  Senhoria  com  o  fito  de  encaminhar-lhe  Despacho  CGSB
(4976447),  31/07/2018, exarada pelo Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS),  que
atende a matéria em tela.

1. 

Não  obstante,  esta  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde  (SAS/MS)  coloca-se  à  disposição  para
eventuais esclarecimentos e diligências que se fizerem necessários.

2. 

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Schwelm Gonçalves, Bolsista, em
08/08/2018, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Francisco de Assis Figueiredo, Secretário(a) de

Atenção à Saúde, em 20/09/2018, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria
nº 900 de 31 de Março de 2017.
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A auten'cidade deste documento pode ser conferida no site hBp://sei.saude.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

informando o código verificador 5091491 e o código CRC 3A60D327.

Referência: Processo nº 25000.123652/2018-80 SEI nº 5091491
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESPACHO

CGSB/DAB/SAS/MS

Brasília, 30 de julho de 2018.

Em atenção ao Ofício nº  616/2018/MPF/PRM/Gabinete/Monteiro/PB (SEI  4773311)
que trata  da  Recomendação 18/2018-MPF/MO (SEI  4773365),  esta  Coordenação-Geral  de  Saúde
Bucal – CGSB/DAB/SAS/MS acata os seus termos, quais sejam: a) seja vedado atendimentos aos
pacientes  em forma  de  mutirão;  b)  seja  obstado  a  antecipação  da  cobrança  de  procedimentos,
caracterizando antecipação de receita;  c)  seja  assegurada a devida  referência do  paciente  a  ser
submetido à cirurgia pelo Sistema Municipal e/ou Estadual, sendo vedado a prática de captação do
paciente pela pessoa física e/ou jurídica que vai executar o serviço contratado; d) que o ente público
que  tiver  interesse  em  receber  recursos  do  Programa  Brasil  sorridente  apresente  mínimo
planejamento,  tendo  como critério  fundamental  a  necessidade  dos  usuários  do  SUS,  para  evitar
beneficiamentos espúrios.

Corrige-se apenas o trecho “CONSIDERANDO pela diretiva, é possível a realização de
até 06 (seis) implantes por paciente...” para “CONSIDERANDO pela diretiva, é possível a realização
de até 06 (seis) implantes por APAC...”.

Esta CGSB/DAB/SAS/MS monitora mensalmente  os quantitativos de procedimentos
realizados pelos Centros de Especialidades Odontológicas – CEOs, que devem estar em conformidade
com o Anexo XL – Da produção mínima mensal a ser realizada nos CEOs, da Portaria de Consolidação
Nº 6, 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 do Sistema Único de Saúde,
disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017_comp.html.

Informa-se, ainda, que está em fase de elaboração Nota Técnica com orientação aos
gestores que desejarem iniciar a oferta dos procedimentos de implantodontia e próteses sobre implantes
dentro dos CEOs após a publicação da Portaria Nº 3.011, de 10 de novembro de 2017.

Encaminha-se à ASJUR/SAS para conhecimento e providências.

Documento assinado eletronicamente por Lívia Maria Almeida Coelho de Souza,

Coordenador(a)-Geral de Saúde Bucal, em 31/07/2018, às 10:23, conforme horário oficial de

Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art.

8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por João Salame Neto, Diretor(a) do Departamento de

Atenção Básica, em 31/07/2018, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento

no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31

de Março de 2017.

A auten-cidade deste documento pode ser conferida no site h.p://sei.saude.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

informando o código verificador 4976447 e o código CRC 44DAD0D9.

Referência: Processo nº 25000.123652/2018-80 SEI nº 4976447

SEI/MS - 4976447 - Despacho file:///C:/Users/PRPB/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/Despacho_49...

1 of 1 28/09/2018 12:22


	OFÍCIO Nº 1269-2018 - PRM-MO-PB-00003768-2018 - OFÍCIO Nº 1269_2018_MS_ASJUR_SAS
	OFÍCIO Nº 1269-2018 - PRM-MO-PB-00003768-2018 - 4976447 - DESPACHO

