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RESOLUÇÃO Nº 038 DE 17 DE JUNHO DE 2019

A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE do Estado de Alagoas, em sua 3ª Reunião
Ordinária ocorrida 17 de junho 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 Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 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 de
setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
 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 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 nº 788/GM/MS, de 15 de março de 2017, que regulamenta a aplicação das
emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do
Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 6º,
da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar a Resolução CIB nº 028 de 23 de maio de 2019, publicada no DOEAL de 05 de
junho de 2019 que aprovou Ad Referendum a Proposta cadastrada no Sistema do Fundo Nacional de
Saúde nº 11659.171000/1190-02, de interesse da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, oriunda de
Emenda Parlamentar nº 71030013 no valor de R$ 16.156.275,00 (Dezesseis milhões, cento e cinquenta
e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais) para aquisição de Equipamentos e Material Permanente
destinada a Unidade de Emergência Dr. Daniel Houly.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários objeto das propostas inseridas no sistema de propostas do
Fundo Nacional de Saúde, do programa, Estruturação da Rede de Atenção Especializada para aquisição
de equipamentos, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, não havendo nenhum custo
por parte da secretaria de Estado da Saúde de Alagoas.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Maceió, 17 de junho de 2019.
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