
PORTARIA Nº 3.123 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2006.

Homologa o Processo de Adesão ao Programa de Reestruturação e 
Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de 
Saúde (SUS).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando a importância e a participação do setor filantrópico no Sistema Único de 
Saúde (SUS);

Considerando as Portarias nº 1.721/GM, de 21 de setembro de 2005, nº 635/SAS, de 
10 de novembro de 2005 e nº 552/SAS, de 24 de junho de 2006; e

Considerando a necessidade de revisão técnica do processo de adesão e dos valores 
do Incentivo de Adesão a Contratualização (IAC) do Programa de Reestruturação e 
Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde (SUS),

R E S O L V E:

Art. 1º  Homologar a adesão de Hospitais ao Programa de Reestruturação e 
Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme 
relação constante do Anexo I a esta Portaria.

Parágrafo único.  A relação de que trata este artigo refere-se aos hospitais que 
cumpriram as exigências constantes do Anexo I da Portaria nº 635/SAS/MS, de 10 de 
novembro de 2005.

Art. 2º  Definir que o montante global de recursos financeiros correspondentes ao 
Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único 
de Saúde (SUS) seja o definido no art. 5º da Portaria nº 1.721/GM, de 21 de setembro de 
2005.

Art. 3º  Determinar que a transferência dos recursos financeiros referentes ao 
Incentivo de Adesão a Contratualização (IAC), estabelecidos na forma do Anexo I a esta 
Portaria, a serem incorporados ao limite financeiro anual da média e alta complexidade da 
assistência ambulatorial e hospitalar dos estados e municípios, mediante a publicação de 
portaria específica, ocorra da seguinte forma:

I - os recursos financeiros do Incentivo de Adesão à Contratualização (IAC), referentes 
à etapa de adesão, destinados a cada unidade hospitalar relacionada no Anexo I a esta 
Portaria, serão repassados em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos) do valor anual 
correspondente, a partir da competência janeiro de 2007, mediante a finalização do processo 
de contratualização, conforme definido no artigo 4º desta Portaria;

II - os recursos financeiros do Incentivo de Adesão à Contratualização (IAC), 
referentes à etapa de contratualização, destinados a cada unidade hospitalar relacionada no 
Anexo I a esta Portaria, serão repassados em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos) do 
valor anual correspondente, mediante a finalização do processo de contratualização, 
conforme definido no artigo 4º desta Portaria; e

III - os recursos financeiros do Incentivo de Adesão à Contratualização (IAC), 
referentes às etapas de adesão e contratualização, destinados às novas unidades 
hospitalares integrantes do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais 
Filantrópicos, relacionadas no Anexo I a esta Portaria, serão repassados em parcelas mensais 
de 1/12 (um doze avos) do valor anual correspondente, mediante a finalização do processo 
de contratualização conforme definido no artigo 4º desta Portaria.

Art. 4º  Estabelecer que a transferência de recursos ocorra mediante o 
encaminhamento ao Ministério da Saúde da documentação comprobatória da celebração do 
convênio/contrato, conforme estabelecido no Anexo II a esta Portaria.

Art. 5º  Definir que os estabelecimentos hospitalares que não cumpriram os critérios 
estabelecidos na Portaria nº 1.721/GM, de 21 de setembro de 2005, e que receberam o 
Incentivo de Adesão à Contratualização (IAC), referente à etapa de adesão, tenham o 
correspondente valor deduzido do limite financeiro anual da média e alta complexidade da 
Assistência Ambulatorial e Hospitalar dos estados e municípios na competência dezembro de 
2006.

Art. 6º  Reafirmar que os recursos referentes ao custeio dos convênios/contratos 
celebrados entre o gestor e o estabelecimento sejam alocados de duas formas, uma fixa 
relacionada às metas quantitativas de produção de serviços e a outra, variável, destinada às 
ações relacionadas à qualidade da atenção à saúde, nos termos do regulamento técnico do 
programa conforme definido na Portaria nº 635/SAS/MS, de 10 de novembro de 2005.



Art. 7º  Definir o prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura do 
convênio/contrato, modelo proposto no Anexo III, entre gestor e unidade, como prazo 
máximo de transição entre o modelo de pagamento proposto pelo programa em 
orçamentação global, onde os recursos financeiros referentes à parcela fixa da orçamentação 
mista serão repassados ao estabelecimento hospitalar de acordo com o percentual de 
cumprimento das metas físicas pactuadas no Plano Operativo, modelo proposto no Anexo IV, 
e definida por meio das seguintes faixas:

I - cumprimento de 95% a 105% das metas físicas pactuadas, que corresponde a um 
repasse de 100% da parcela referida no caput do artigo;

II - cumprimento de 81% a 94% das metas físicas pactuadas, que corresponde a um 
repasse de 80% do valor da parcela referida no caput do artigo; e

III - cumprimento de 70% a 80% das metas físicas pactuadas, que corresponde a um 
repasse de 70% do valor da parcela referida no caput do artigo.

Parágrafo único.  A análise de desempenho deverá ser atestada pela Comissão de 
Acompanhamento do convênio/contrato, conforme prevista no Anexo III a esta Portaria. 

Art. 8º  Definir que o estabelecimento hospitalar que não atingir pelo menos 70% das 
metas pactuadas, por 3 (três) meses consecutivos ou 5 (cinco) meses alternados, volte a 
receber por meio do faturamento dos procedimentos realizados para o SUS por um período 
máximo de 2 (dois) meses, período este definido como limite para a apresentação de um 
novo Plano Operativo junto ao Ministério da Saúde, pactuado entre o gestor e o 
estabelecimento hospitalar.

Parágrafo único.  A unidade hospitalar será desligada do Programa de Reestruturação 
e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde (SUS), caso não 
seja pactuado um novo plano no período previsto no caput deste artigo ou ainda se não 
cumprir, pelo menos, 70% das metas pactuadas nos três meses subseqüentes à aprovação 
do novo plano operativo, voltando o pagamento do hospital a ser executado por meio do 
faturamento dos procedimentos realizados para o SUS.

Art. 9º   Definir que a unidade hospitalar que apresentar percentual de cumprimento 
de metas superior ao percentual de 105%, conforme estabelecido no item I do artigo 7º
deste ato, por 3 meses consecutivos ou 5 meses alternados, tenha suas metas do Plano 
Operativo revisadas para aprovação da Comissão de Acompanhamento do 
contrato/convênio, mediante decisão do gestor do SUS e de acordo com as disponibilidades 
orçamentárias.

Art. 10.  Definir que os recursos orçamentários correspondentes ao Programa de 
Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no âmbito do SUS ocorram por 
conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 
10.302.1220.8585 – Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão 
Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada.

Art. 11.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12.  Ficam revogadas as Portarias nº 172/GM, de 26 de janeiro de 2006, 

publicada no Diário Oficial da União nº 20, de 27 de janeiro de 2006, Seção 1, página 33, nº
284/SAS, de 18 de abril de 2006, publicada no Diário Oficial da União nº 75, de 19 de abril
de 2006, Seção 1, página 53, e o parágrafo único do artigo 3º da Portaria nº 635/SAS, de 10 
de novembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União nº 217, de 11 de novembro de 
2005, Seção 1, página 65. 

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA

ANEXO 1*

----------------------------------------------------------------------
* Relação dos Hospitais de todo o Brasil com valores. Apresentamos a relação apenas 
dos Hospitais de Santa Catarina.


