PORTARIA Nº 476, DE 4 DE ABRIL DE 2019
Dispõe sobre a doação de veículos aos entes federativos, para fortalecimento das ações de Vigilância em
Saúde
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo
único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a necessidade de adequação dos critérios técnicos de distribuição e de utilização dos veículos
adquiridos pelo Ministério da Saúde para serem doados aos entes federativos, resolve:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a doação de veículos aos entes federativos, para fortalecimento das ações
de Vigilância em Saúde.
Parágrafo único. Os veículos a serem doados aos entes federativos na forma desta Portaria serão destinados
exclusivamente às ações de Vigilância em Saúde, com ênfase na prevenção e controle de doenças
transmissíveis e Emergências em Saúde Pública.
Art. 2º A seleção dos entes federativos contemplados considerou:
I - em relação aos Municípios, a pontuação obtida a partir dos seguintes critérios:
a) incidência de casos prováveis de dengue, Zika e Chikungunya no período de 2014 a 2018;
b) resultados do Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa) no ano de 2018;
c) proporção de Agentes de Combate às Endemias - ACE constantes Cadastro Nacional de Estabelecimento
de Saúde - CNES, no período de janeiro a dezembro de 2018;
d) dados do indicador 4 do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAVS: Proporção
de vacinas selecionadas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 1 ano
de idade com coberturas vacinais preconizadas, referente ao ano de 2017; e
e) estratificação de risco para a transmissão vetorial de doença de Chagas; e
II - em relação aos Estados, o quantitativo de dois veículos para cada Unidade Federativa.
§ 1º A seleção dos Municípios considerou como critério de exclusão:
I - Municípios de Unidades Federativas contempladas com veículos no ano de 2018 e que atingiram pelo
menos 20% (vinte por cento) na proporção de veículos doados e número de municípios infestados pelo
Aedes; e
II - Estados com mais de 500 (quinhentos) municípios que atingiram 10% (dez por cento) na proporção de
veículos doados e número de municípios infestados pelo Aedes.
§ 2º Diante da aplicação dos critérios definidos neste artigo, o Ministério da Saúde realizará a doação da
seguinte forma:
I - 52 (cinquenta e dois) veículos para os Estados, conforme Anexo I a esta Portaria; e
II - 301 (trezentos e um) veículos para os Municípios, conforme Anexo II a esta Portaria.
Art. 3º A doação será realizada por meio de instrumento que conterá, entre outras, cláusulas acerca:

I - do dever do ente federativo de utilizar o bem doado de acordo com o estabelecido no parágrafo único do
art. 1º;
II - do dever do ente federativo de apresentar à Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS, sempre que
solicitado, as informações relativas à utilização do bem doado, para verificação do cumprimento da
finalidade constante no instrumento; e
III - da responsabilidade do ente beneficiado pela manutenção do veículo doado.
Art. 4º Constatada a utilização do bem doado em desacordo com o estabelecido no instrumento de doação,
o Ministério da Saúde adotará as providências cabíveis, com a possibilidade de promover a revogação da
doação, nos termos do art. 555 do Código Civil, e realizar doação a outro ente federativo, considerando os
critérios estabelecidos no art. 2º.
Art. 5º A doação disposta nesta Portaria será implementada com os veículos adquiridos pelo Ministério da
Saúde por meio do Contrato nº 99/2018, decorrente do Pregão Eletrônico nº 39/2018.
Parágrafo único. Esta Portaria se aplica, no que couber, aos veículos adquiridos por meio do Contrato de que
trata o caput e que já foram objeto de doação, devendo o Ministério da Saúde adotar, quando for o caso, as
medidas cabíveis para adaptar os instrumentos celebrados.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I
Quantitativo total de veículos a serem doados por Unidade Federativa

