ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 071/19 - CIB / RS
A Comissão Intergestores Bipartite/RS, no uso de suas
atribuições legais, e considerando:
a Portaria de Consolidação n° 03, de 28/09/2017, Capítulo V das
Diretrizes de cuidados e prevenção do câncer de mama no âmbito da Rede de
Atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, seção II da Qualificação
Nacional em Citopatologia na Prevenção do Câncer do colo de útero (Qualicito);
a Resolução nº 255/18 - CIB/RS, que aprova a atualização do Plano
Estadual de Oncologia;
a Deliberação CIR/Região de Saúde 26 – Uva e Vales nº 010/2018
com de acordo de remanejo de recurso federal do Bloco de Custeio das Ações e
Serviços Públicos de Saúde (grupo de atenção de média e alta complexidade),
sob gestão do município de Caxias do Sul, para o FMS de Farroupilha para custeio
de exames citopatológicos, a serem prestados para a população dos municípios
da Região de Saúde 26 – Uva e Vales;
a Deliberação CIR/Região de Saúde 26 – Uva e Vales nº 013/2018
com de acordo de solicitação de habilitação do Serviço Nova Era Laboratório de
Citologia como Laboratório Tipo I;
a documentação apresentada em processos de nº 18/2000136632-8 , de acordo com a legislação vigente;
a pactuação realizada na Reunião da CIB/RS, de 13/03/2019.
RESOLVE:
Art.1º - Aprovar a solicitação de habilitação do Serviço Nova Era
Laboratório de Citologia como Laboratório Tipo I, CNES 9473289.
Art.2º - Aprovar o remanejo de recurso financeiro federal do Bloco
de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (grupo de atenção de média e
alta complexidade), sob gestão do município de Caxias do Sul, no valor anual de
R$ 66.122,99 (sessenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e noventa e nove
centavos) para o FMS de Farroupilha para custeio de exames citopatológicos a
serem realizados no município de Farroupilha.
Parágrafo Único – O remanejo aprovado será encaminhado ao
Ministério da Saúde, mediante Resolução CIB/RS específica, após a habilitação
ministerial do Laboratório.
Art. 3º - O Estabelecimento será referência para realização de
exames citopatológicos de colo de útero para os municípios da Região de Saúde
26 – Uva e Vales.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data da sua
publicação.
Porto Alegre, 14 de março de 2019.

ARITA BERGMANN
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite/RS
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