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ANEXO I 
PORTARIA CONJUNTA/MC/MTP/INSS Nº 14, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Tabela 1. Descontos SUS - inciso I do § 4º do art. 8º 

Categoria de gasto dedutível (SUS) Valor dedutível por categoria 
(em R$) 

Medicamentos 40 
Consultas e tratamentos médicos 81 
Fraldas 89 
Alimentação especial 109 
Fonte: Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), correspondente ao biênio de 2017-2018 e 
publicada no ano de 2019, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Tabela 2. Descontos SUAS - inciso II do § 4º do art. 8º 

Categoria de gasto dedutível (SUAS) Valor dedutível 
(em R$) 

Centro-Dia 29 
Observações: 

1. Trata-se dos valores médios de referência, para dedução máxima por categoria, 
conforme § 5º do art. 8º desta Portaria, ressalvada a possibilidade de dedução de valores 
superiores, conforme § 6º do art. 8º desta Portaria. 

2. Os valores serão atualizados em janeiro de cada ano de acordo com a variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulada no ano anterior, apurado pelo 
IBGE. 

3. Para a Tabela 1, os valores apurados pela POF foram atualizados 
monetariamente pela variação do INPC acumulada entre fevereiro de 2018 e dezembro de 
2020, uma vez que a data de referência fixada para a compilação, análise e apresentação dos 
resultados da POF 2017-2018 foi 15 de janeiro de 2018. 

4. Para a Tabela 2, o valor dedutível foi apurado a partir do cofinanciamento 
federal per capita destinado para o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas Famílias (Centro-Dia) prestado pelo SUAS. 

5. O detalhamento da metodologia de cálculo encontra-se em nota técnica da 
Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania e da Secretaria de 
Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que 
serão objeto de ampla divulgação. 

6. Sempre que necessária, a apuração dos valores poderá ser revista, com 
divulgação da versão atualizada da metodologia. 


