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PORTARIA Nº 3.487, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018 

 
Autoriza transferência dos recursos do concurso de prognósticos TIMEMANIA, destinados pela Lei nº 11.345, de 14 de 
setembro de 2006. 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição, e 
Considerando a Lei n° 11.345 de 14 de setembro de 2006, que dispõe sobre a instituição de concurso de prognóstico 
destinado ao desenvolvimento da prática desportiva, destinando 3% do produto de sua arrecadação para o Fundo 
Nacional de Saúde, que destinará os recursos, exclusivamente às Santas Casas de Misericórdia, entidades hospitalares 
sem fins econômicos e de reabilitação física de portadores de deficiência que prestem serviços ao SUS, entre outras 
providências; 
Considerando o Decreto 6.187, de 14 de agosto de 2007, que regulamenta a Lei no 11.345, de 14 de setembro de 2006, 
institui o concurso de prognóstico denominado TIMEMANIA destinando 3% do produto da sua arrecadação às Santas 
Casas de Misericórdia, entidades hospitalares sem fins Econômicos e entidades de saúde de reabilitação física de 
portadores de deficiência, entre outras providências; 
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2007, que normatiza o financiamento e a 
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; 
Considerando o Edital de Chamada Pública nº 07/2018, publicado no Diário Oficial da União, em 26 de julho de 2018 e 
respectivos Editais de Resultado das etapas de Habilitação e Seleção de entidades, todos registrados no Processo SEI nº 
25000.036315/2017-72; e 
Considerando o Termo de Cooperação Técnica já existente, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Confederação das 
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos-CMB em 06 de dezembro de 2006, com vigência por prazo indeterminado, cujo 
objetivo foi o estabelecimento de parceria para formular e executar ações para a qualificação da gestão hospitalar, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica autorizada, em parcela única anual, a transferência dos recursos arrecadados dos concursos de prognósticos 
TIMEMANIA, destinados às Santas Casas de Misericórdia, entidades hospitalares sem fins Econômicos e entidades de 
saúde de reabilitação física de portadores de deficiência, conforme Anexo a esta Portaria. 
 
Art. 2º Os recursos, objeto desta Portaria, totalizam o valor de R$ 8.037.973,78 (oito milhões, trinta e sete mil, novecentos 
e setenta e três reais e setenta e oito centavos), e irão onerar o Programa de Trabalho 10.122.2015.2160.0001 - Apoio à 
manutenção das Santas Casas de Misericórdia, estabelecimentos hospitalares e unidades de reabilitação física de  
ortadores de deficiência, sem fins econômicos, no respectivo Plano Orçamentário - PO 0002 - Apoio à manutenção das 
Santas Casas de Misericórdia e estabelecimentos hospitalares, sem fins econômicos. 
 
Art. 3º Os recursos, objeto desta Portaria, deverão ser aplicados, especificamente, na execução do Plano Operativo para 
Manutenção da Rede de Telemedicina em Educação Continuada na Área da Saúde, conforme resultado do Edital de 
Chamada Pública nº 07/2018, relativo à transferência dos recursos do Concurso de Prognósticos Timemania, destinados 
pela Lei nº 11.345/2006, dotação orçamentária para o exercício 2018. 
 
Art. 4º Compete à Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos-CMB, entidade habilitada e selecionada por 
meio do Edital de Chamada Pública nº 07/2018, executar o Plano Operativo para Manutenção da Rede de Telemedicina 
em Educação Continuada na Área da Saúde, coordenando a implementação das ações pelas instituições aderentes ao 
Plano e que receberão os recursos financeiros do TIMEMANIA referente a dotação orçamentária de 2018; 
 
Art. 5º Cabe à Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos-CMB, entidade habilitada e selecionada por meio 
do Edital de Chamada Pública nº 07/2018, apresentar, ao Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência da 
Secretaria de Atenção à Saúde- DAHU/SAS/MS, relatórios parciais semestrais com informações sobre a execução do 



 

Plano Operativo para Manutenção da Rede de Telemedicina em Educação Continuada na Área da Saúde, demonstração 
de percentual de cumprimento das metas físicas e financeiras, bem como o Relatório Final de Prestação de Contas com 
demonstração dos resultados alcançados e respectivos indicadores de desempenho. 
Parágrafo único. A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas pelo Edital de Chamada Pública nº 7/2018 
ou a não aprovação do Relatório Final de Execução, sem que haja correção das irregularidades apontadas, importará na 
devolução dos recursos transferidos ao Fundo Nacional de Saúde, acrescidos da correção monetária, na forma e prazo 
definidos pela normatização vigente. 
 
Art. 6º Os recursos financeiros, objeto desta Portaria, transferidos e não executados pelas entidades beneficiadas na 
execução do Plano Operativo para Manutenção da Rede de Telemedicina em Educação Continuada na Área da Saúde 
deverão ser devolvidos ao Fundo Nacional de Saúde, acrescidos da correção monetária, na forma e prazo definidos pela 
normatização vigente. 
 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
GILBERTO OCCHI 
 

ANEXO 
 

RELAÇÃO DE ENTIDADES QUE ADERIRAM AO PLANO OPERATIVO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE 
TELEMEDICINA EM EDUCAÇÃO CONTINUADA NA ÁREA DE SAÚDE - TIMEMANIA-2018, CONFORME O EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2018 
 

 



 



 

 



 

 


