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RESOLUÇÃO Nº 059 DE 23 DE SETEMBRO 2019.
A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE do Estado de Alagoas, em sua 6ª Reunião
Ordinária ocorrida no dia 23 de setembro de 2019, no uso das atribuições regimentais que lhes foram
conferidas, com base na Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS e:
CONSIDERANDO:
 A Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2018;
 O Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de
repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
 O Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos
federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
 A Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a
proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS; Considerando a
Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 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 Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 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 Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação
nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos
recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
 A Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação
das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde;
 A Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas
parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de
Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso
II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências,
RESOLVE
Art. 1º - Tomar conhecimento da proposta nº 11120.699000/1190-01 oriunda de Recursos de Programa
no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sob financiamento do Ministério da Saúde, para
aquisição de equipamento e material permanente para o município de Murici.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários objeto das propostas de interesse do município inserida no
Sistema de Propostas do Fundo Nacional de Saúde – FNS para aquisição de equipamentos e material
permanente, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, Bloco Investimento, Grupo
Atenção Básica, Ação Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, não havendo
nenhum custo ou impacto financeiro no orçamento da secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. Art. 4º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Maceió, 22 de outubro de 2018.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Maceió, 23 de setembro de 2019.
Izabelle Monteiro Alcântara Pereira
Presidente do COSEMS/AL
Vice Coordenadora da CIB/AL

Claudio Alexandre Ayres da Costa
Secretário de Estado da Saúde
Coordenador da CIB/AL

