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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

RESOLUÇÃO NQ 25/16 João Pessoa, 01 de Agosto de 2016.

A Comissão Intergestores Bipartite no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a Lei n? 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e de outras providências;

Considerando a Portaria nº 183, de 30 de janeiro de 2014, que regulamenta o incentivo financeiro de
custeio para implantação e manutenção de ações e serviços públicos estratégicos de vigilância em
saúde, previstos no art. 18, inciso I, da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, com a
definição dos critérios de financiamento, monitoramento e avaliação;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento
e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de
financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria 1.378 GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e
define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, relativos as Sistema nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária;

Considerando a Portaria nº 2.684/GM/MS, de 8 de novembro de 2013, de 8 de novembro de 2013,
que define as regras e os critérios referentes aos incentivos financeiros de investimento para
construção de pólos e de custeio no âmbito do Programa Academia da Saúde e os critérios de
similaridade entre Programas em Desenvolvimento no Distrito Federal ou no Município e o Programa
Academiada Saúde; e,

Considerando a decisão da plenária da CIB-PB, na 4ª Reunião Ordinária do dia 01 de agosto de 2016,
realizada em João Pessoa/Pll.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a habilitação da Academia de Saúde, do município de Araruna-PB.

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

GALD O DE ARAUJO LUCENA
Presidente do COSEMS/PB
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