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RESOLUÇÃO Nº 219/22 - CIB/RS 
 

A Comissão Intergestores Bipartite/RS, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando: 

 
a Lei nº 8.080, de 29/09/1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 

a Lei nº 141, de 13/01/2012, que dá mensagem de veto e 
regulamenta o § 3o do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 
valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os 
critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas 
de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19/09/1990, e 8.689, 
de 27/07/1993; e dá outras providências; 

o Decreto 7.508, de 28/06/2011, que regulamenta a Lei nº 
8.080, de 19/09/1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, e outras providências; 

a Portaria de Consolidação GM/MS nº 03/2017, que trata da 
consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde; 

a Portaria de Consolidação GM/MS nº 06/2017, que trata da 
consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos 
federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; 

a Lei nº 12.732/2012, que trata dispõe sobre o primeiro 
tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo 
máximo de 60 dias para seu início; 

a ação civil pública que visa a garantia aos pacientes oncológicos 
referenciados ao Hospital Centenário, que iniciarem seu tratamento no prazo 
máximo de 60 dias, contados a partir de seu diagnóstico em laudo patológico. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar a solicitação de recomposição de Teto 

financeiro, junto ao Ministério da Saúde, no valor de R$ 3.064.333,65/ano 
(três milhões, sessenta e quatro mil, trezentos e trinta a três reais e sessenta 
e cinco centavos) ou R$ 255.361,14/mês (duzentos e vinte e cinco mil, 
trezentos e sessenta e um reais, quatorze centavos), a ser incorporado ao 
recurso federal do bloco de financiamento MAC do município de São Leopoldo. 

Parágrafo Único - O recurso financeiro será utilizado para 
recomposição de teto físico e financeiro para o Serviço de Assistência em Alta 
Complexidade em Oncologia do referido município (Hospital Centenário) 
conforme memória de cálculo (conforme Anexo I desta Resolução). 
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Art. 2º - Aprovar a solicitação de aumento de Teto financeiro, 
junto ao Ministério da Saúde, no valor de R$ 17.873.885,72/ano (dezessete 
milhões, oitocentos de setenta e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e 
setenta e dois centavos) ou R$ 1.489.490,47/mês (hum milhão, quatrocentos 
e oitenta nove mil, quatrocentos e noventa reais, quarenta e sete centavos), a 
ser incorporado ao recurso federal do bloco de financiamento MAC do 
município de São Leopoldo. 

Parágrafo Único - O recurso financeiro será utilizado para 
aumento de teto físico e financeiro para o Serviço de Assistência em Alta 
Complexidade em Oncologia, para atendimento dos novos casos (incidência de 
tumores), conforme estimativas do Instituto Nacional do Câncer José Gomes 
da Silva (INCA), considerando as incidências dos tumores referenciados ao 
Hospital Centenário, 24conforme memória de cálculo (conforme Anexo II desta 
Resolução). 

 
Art. 3º - Os quadros de cálculo de recurso a ser transferido; 

bem como quantitativos físicos constam nos Anexos desta Resolução. 
 
Art. 4º - Esta resolução entrará em vigor a partir da data da sua 

publicação. 
 

Porto Alegre, 24 de junho de 2022 
 
 

 
 

ARITA BERGMANN 
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite/RS 
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ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 219/22 - CIB/RS 
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ANEXO II - RESOLUÇÃO Nº 219/22 - CIB/RS 
 

 
 


