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Ministério da Previdência Social
.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 329,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009

Dispõe sobre o modo de apreciação das
divergências apresentadas pelas empresas
na determinação do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP.

OS MINISTROS DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SO-
CIAL E DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhes confere o art.
87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e

CONSIDERANDO as Emendas Constitucionais nº 20, de 15
de dezembro de 1998, e nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que
modificaram o sistema de previdência social;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o
Plano de Custeio;

CONSIDERANDO a Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003,
que dispõe sobre a concessão da aposentadoria especial ao cooperado
de cooperativa de trabalho ou de produção e dá outras providências,
especialmente o art. 10, que prevê a flexibilização da alíquota des-
tinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho;

CONSIDERANDO a Resolução MPS/CNPS Nº 1.308, de 27
de maio de 2009;

CONSIDERANDO o disposto no art. 202-A, § 5º do Re-
gulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de
6 de maio de 1999, que disciplina a aplicação, acompanhamento e
avaliação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, e dá outras
providências;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 6.957, de 9 de
setembro de 2009, que altera o Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, no tocante à
aplicação, acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Pre-
venção - FAP, resolvem:

Art. 1º O FAP atribuído pelo Ministério da Previdência So-
cial - MPS poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas
de Saúde e Segurança Ocupacional daquele Ministério, no prazo de
30 (trinta) dias, contado da publicação desta Portaria, por razões que
versem sobre possíveis divergências dos elementos previdenciários
que compõem o cálculo do Fator.

§ 1º O julgamento da contestação, que terá caráter termi-
nativo no âmbito administrativo, observará as determinações do Con-
selho Nacional de Previdência Social - CNPS, contidas nas Reso-
luções nº 1308 e 1309, ambas de 2009.

§ 2º As contestações já apresentadas serão encaminhadas ao
órgão competente e serão julgadas na forma deste artigo.

Art. 2º O MPS disponibilizará à empresa, mediante acesso
restrito, com uso de senha pessoal, o resultado do julgamento da
contestação por ela apresentada na forma do art. 1º, o qual poderá ser
consultado na rede mundial de computadores no sítio do MPS e,
mediante link, no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB.

Parágrafo único. Se do julgamento da contestação, resultar
FAP inferior ao atribuído pelo MPS e, em razão dessa redução,
houver crédito em favor da empresa, esta poderá compensá-lo na
forma da legislação tributária aplicável.

Art. 3º O MPS disponibilizará à RFB o resultado do jul-
gamento da contestação apresentada pela empresa na forma do art.
1º.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ BARROSO PIMENTEL
Ministro de Estado da Previdência Social

GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda

PORTARIA No- 330, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,
no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, e no art. 31 da Lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003, resolve:

Art. 1º Estabelecer que, para o mês de dezembro de 2009, os
fatores de atualização:

I - das contribuições vertidas de janeiro de 1967 a junho de
1975, para fins de cálculo do pecúlio (dupla cota) correspondente,
serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de
1,000000 Taxa Referencial-TR do mês de novembro de 2009;

II - das contribuições vertidas de julho de 1975 a julho de
1991, para fins de cálculo de pecúlio (simples), serão apurados me-
diante a aplicação do índice de reajustamento de 1,003300 - Taxa
Referencial-TR do mês de novembro de 2009 mais juros;

III - das contribuições vertidas a partir de agosto de 1991,
para fins de cálculo de pecúlio (novo), serão apurados mediante a
aplicação do índice de reajustamento de 1,000000 - Taxa Referencial-
TR do mês de novembro de 2009; e

IV - dos salários-de-contribuição, para fins de concessão de
benefícios no âmbito de Acordos Internacionais, serão apurados me-
diante a aplicação do índice de 1,003700.

Ministério da Saúde
.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO OPERACIONAL - RO No- 740, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009

Dispõe sobre a determinação da alienação da carteira da operadora Comunidade Evangélica Luterana São Paulo -
C E L S P.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições que lhe confere, a alínea "c" , inciso
II do art. 86 do Regimento Interno aprovado pela RN nº 197, de 16 de julho de 2009, na forma do disposto no art. 24 da Lei nº 9.656, de 3
de junho de 1998, alterada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, em reunião ordinária de 30 de novembro de 2009,
considerando as anormalidades econômico-financeiras e administrativas graves que colocam em risco a continuidade do atendimento à saúde,
de acordo com os elementos constantes dos processos administrativos nº 33902.227529/2008-20 e 33902.227530/2008-54, adotou a seguinte
Resolução Operacional e eu, na forma do disposto nos incisos I e III do art. 82 da RN 197, de 16 de julho de 2009, Diretor Presidente,
determino a sua publicação:

Art. 1º Fica determinado que a operadora Comunidade Evangélica Luterana São Paulo - CELSP, inscrita no CNPJ nº 88.332.580/0001-
65, registro ANS nº 37.591-8, promova a alienação da sua carteira, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 2º Esta Resolução Operacional - RO entra em vigor na data de sua publicação.

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS
Diretor-Presidente

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA No- 434, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.015/GM, de 27 de maio de 2004, que estabelece a qualificação dos Estados, Municípios e Distrito Federal

para os laboratórios que realizam exames necessários para o monitoramento de esquemas utilizados no tratamento da infecção pelo HIV;
Considerando a Portaria SAS/MS nº 334, de 08 de junho de 2007, que estabelece as normas de credenciamento/habilitação dos

laboratórios especializados para a contagem de linfócitos T CD4+/CD8+ e quantificação do RNA do HIV-1, no âmbito do Sistema Único de
Saúde - SUS;

Considerando a avaliação da produção dos procedimentos de contagem de linfócitos CD4/CD8 - 0202030024 e de quantificação de
RNA do HIV-1 - 0202031071 - nos anos de 2007, 2008 e 2009, dos estabelecimentos de que trata esta Portaria; e

Considerando a análise técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde - Coordenação Nacional de DST e AIDS - Unidade de
Laboratório e a avaliação da Secretaria de Atenção à Saúde - Departamento de Atenção Especializada - Coordenação-Geral da Média e Alta
Complexidade, resolve:

Art. 1º - Habilitar os estabelecimentos a seguir descritos para realizar a quantificação de carga viral e contagem de linfócitos
CD4+/CD8+:

INSTITUIÇÕES CNPJ CNES
Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia LACEN /SESAB - Salvador/BA 05.816.630/0001-52 0004162
Laboratório Central de Saúde Pública do Paraná LACEN PR - Curitiba/PR 76.683.986/0046-05 2795965
Laboratório Municipal de Curitiba/PR 76.417.005/0001-86 2639653
Hospital Universitário de Londrina/PR 78.640.489/0003-15 2781859
Universidade Estadual do Maringá/Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises
Clínicas LEPAC - Maringá/PR

79.151.312/0001-56 2586533

Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná - Curitiba/PR 75.095.679/0002-20 2384299

Art. 2º - Habilitar o estabelecimento a seguir descrito para realizar a contagem de linfócitos CD4+/CD8+:

INSTITUIÇÃO CNPJ CNES
Laboratório Geral de Análises Clínica Dr. Alfredo Berger/Secretaria Municipal de
Saúde da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

09.277.244/0001-10 5856523

Art. 3º - O custeio do impacto financeiro gerado por esta habilitação deverá onerar o teto do Estado ou Município de acordo com o
vínculo da unidade e modalidade da gestão.

Art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

ALBERTO BELTRAME

PORTARIA No- 435, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.168/GM, de 15 de junho de 2004, que institui a Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença

Renal, a ser implantada em todas as unidades federadas;
Considerando a Portaria SAS/MS nº 432, de 06 de junho de 2006, que trata da organização e definição das Redes Estaduais de

Assistência em Nefrologia na alta complexidade e estabelece as normas específicas de credenciamento dos serviços e dos centros de
nefrologia;

Considerando a Portaria SAS/MS nº 214, de 15 de junho de 2004, que trata dos procedimentos dialíticos;
Considerando a Resolução-RDC nº 154, de 15 de junho de 2004, que estabelece o Regulamento Técnico para o funcionamento dos

serviços de diálise;
Considerando a manifestação favorável da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro e da Comissão Intergestores Bipartite do

Estado, por meio da Deliberação nº. 674, de 16 de julho de 2009; e
Considerando a avaliação da Secretaria de Atenção à Saúde - Departamento de Atenção Especializada/Coordenação-Geral da Média e

Alta Complexidade, resolve:

Art. 2º A atualização monetária dos salários-de-contribuição
para a apuração do salário-de-benefício, de que trata o art. 33 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto nº
3.048, de 6 de maio de 1999, e a atualização monetária das parcelas
relativas aos benefícios pagos com atraso, de que trata o art. 175 do
referido Regulamento, no mês de dezembro, será efetuada mediante a
aplicação do índice de 1,003700.

Art. 3º A atualização de que tratam os §§ 2º a 5º do art. 154
do RPS, será efetuada com base no mesmo índice a que se refere o
art. 2º.

Art. 4º As respectivas tabelas com os fatores de atualização,
mês a mês, encontram-se na rede mundial de computadores, no sítio
http://www.previdencia.gov.br, página "Legislação".

Art. 5º O Ministério da Previdência Social, o Instituto Na-
cional do Seguro Social - INSS e a Empresa de Tecnologia e In-
formações da Previdência Social - DATAPREV adotarão as provi-
dências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ BARROSO PIMENTEL

RETIFICAÇÃO

Na Portaria MPS/GM/Nº 311, de 25 de novembro de 2009,
publicada no DOU de 27/11/2009, Seção 1, página 133, onde se lê:
"Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e as
alterações aplicam-se as decisões das Juntas de Recursos.", leia-se:
"Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e as
alterações aplicam-se as decisões das Juntas de Recursos que tenham
sido prolatadas a partir da sua vigência".
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