
Legislações vigentes -  Serviço de Verificação de Óbito – SVO, habilitados 
na Rede Nacional de Serviços 

 

Portaria nº 3.924 de 11/12/2018: habilita o Serviço de Verificação de Óbito -
Anápolis, no âmbito Secretaria Municipal de Saúde.  
 

Portaria nº 2.074, de 17/07/2018: habilita o Serviço de Verificação de Óbito - Salvador, por 
meio da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia.  
 

Portaria de Consolidação nº 05, de 28/09/2017: consolidação das normas sobre as ações 
e os serviços de saúde do SUS. Sessão III – SVO. 
 
Portaria de Consolidação nº 06, de 28/09/2017: consolidação das normas sobre o 
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de 
saúde do SUS. 
 
Portaria nº 1.419, de 08 de junho de 2017: Aprova os Regimentos Internos de 
unidades integrantes da Estrutura Regimental do Ministério da Saúde e 
competências no âmbito do SVO. 
 
Portaria nº 1.357 de 02/06/2017: desabilita os entes federados ao recebimento do incentivo 
financeiro de custeio para implantação e manutenção de ações e serviços públicos 
estratégicos de vigilância em saúde. 
 
Portaria nº 2.412 de 11/11/2016: desabilita os entes federados ao recebimento do incentivo 
financeiro de custeio para implantação e manutenção de ações e serviços públicos 
estratégicos de vigilância em saúde.  
 
Portaria nº 48, de 20/01/2015: habilita os entes federativos ao recebimento do incentivo 
financeiro de custeio para implantação e manutenção de ações e serviços públicos 
estratégicos de Vigilância em Saúde.  
 
Portaria nº 183, de 30/01/2014: regulamenta o incentivo financeiro de custeio para 

implantação e manutenção de ações e serviços públicos estratégicos de vigilância em 

saúde, previsto no art. 18, inciso I, da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, com 

a definição dos critérios de financiamento, monitoramento e avaliação.  

Portaria nº 1.405, de 29/06/2006: institui a Rede Nacional de Serviços de Verificação de 

Óbito e Esclarecimento da causa mortis.  
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