
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SAÚDE  
 

RESOLUÇÃO Nº 070/19 - CIB / RS 
 

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

 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 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 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências; 

a Portaria GM/MS nº 1.707, de 23 de setembro de 2016, que 
redefine as regras e os critérios referentes aos incentivos financeiros de 
investimento para construção de polos; unifica o repasse do incentivo 
financeiro de custeio por meio do Piso Variável da Atenção Básica (PAB 
Variável), e redefine os critérios de similaridade entre Programas em 
desenvolvimento no Distrito Federal e nos Municípios e o Programa Academia 
da Saúde; 

as Portarias de Consolidação nº 04/17, nº 05/17 e nº 06/17, 
através das quais estão sendo mantidas as diretrizes que regulamenta o 
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços 
de saúde, na forma de blocos de financiamento, relativos ao Sistema Nacional 
de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

a pactuação realizada na Reunião da CIB/RS, de 13/03/2019. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Definir em relação ao Programa Academias de Saúde o 

encaminhamento para análise pelo Ministério da Saúde com a finalidade de 
habilitação ao recebimento de recursos para custeio desse Programa, o 
município de São José das Missões que finalizou a fase de implantação de 
Academia de Saúde, acompanhado de seu respectivo Termo de Compromisso 
para Implantação. 

Parágrafo Único - O recurso financeiro destinado ao município 
é de R$ 3.000,00. 

 
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Porto Alegre, 14 de março de 2019. 
 
 
 

ARITA BERGMANN 
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite/RS 


