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 RESOLUÇÃO Nº 142/14 - CIB/RS 
  

 Estabelece Incentivo Financeiro Estadual para Implantação do Programa de Tecnologia de Informa-
ção no Sistema Único de Saúde - REDESUS RS do Estado do Rio Grande do Sul. 
 A Comissão Intergestores Bipartite/RS, no uso de suas atribuições legais, e considerando: 
 a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 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 Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011, que dispõe sobre o Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, que tem como uma das principais diretrizes atuais do 
Ministério da Saúde a execução da gestão pública com base na indução, monitoramento e avaliação 
de processos e resultados mensuráveis, garantindo acesso e qualidade da atenção em saúde a toda 
a população; 
 a Portaria GM/MS nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para 
a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); 
 a Lei complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do Art. 198 da Consti-
tuição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Esta-
dos, 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 fi scalização, avaliação e controle 
das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo e revoga os dispositivos das Leis nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências; 
 a Portaria nº 1.412, de 10 de julho de 2013, que institui o Sistema de Informação em Saúde para a 
Atenção Básica (SISAB) e fi xa um prazo de um ano para troca do SIAB pelo SISAB; 
 a Portaria nº 1.412, de 10 de julho de 2013 em seu Artigo 2º que indica que a operacionalização do 
SISAB será feita por meio da estratégia do Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) denomi-
nada e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB); 
 a Portaria nº 14, de 07 de Janeiro de 2014, que institui os prazos para o envio da base de dados do 
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) referente às competências de janeiro a junho de 
2014 e Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) referente às competências 
de janeiro a dezembro de 2014; 
 o Decreto nº 51.058, de 23 de dezembro de 2013, que institui o Programa de Tecnologia de Infor-
mação no  Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, Rede SUS 
RS, com a fi nalidade de qualifi car e agilizar o atendimento a saúde no Sistema Único de Saúde dos 
municípios do estado; 
 que a implementação de soluções informatizadas nas unidades básica de saúde requer a adequa-
ções de infraestrutura no que se refere a rede lógica e elétrica, além da aquisição de computadores e 
ativos complementares de informática; 
 a pactuação realizada na Reunião da CIB/RS, de 21/03/14. 
 RESOLVE: 
 Art. 1º - Estabelecer incentivo fi nanceiro estadual para a realização de adequação e modernização 
das Unidades Básicas de Saúde - UBS visando a utilização de soluções informatizadas capazes de 
qualifi car a atenção prestada à população, bem como, agilizar a produção de informações em saúde 
que otimizem os processos de gestão e de cuidado.  
 Art. 2º - Os recursos orçamentários da Secretaria da Saúde, serão transferidos aos municípios me-
diante parcela única do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. 
 Art. 3º - Este incentivo visa fortalecer a implantação de Sistemas de Informação em Saúde para a 
qualifi cação da Atenção Básica fornecendo informações e qualifi cando o atendimento.  
 Parágrafo Único - O repasse dos recursos aos municípios está condicionado ao envio, para a base 
centralizadora estadual, das informações de forma compatível as coletadas pelo Sistema de Informa-
ções da Atenção Básica, e quando o município utilizar soluções de software que não sejam aquelas 
da estratégia e-sus, será disponibilizado a ele documentação contendo os padrões e formas de envio.  
 Art. 4º - Serão priorizados inicialmente no cronograma de implantação do Programa Rede Sus RS, 
e também no cronograma de pagamento deste recurso, as Unidades Básicas de Saúde - UBS no 
município nas quais estão em atuação equipes de Estratégia de Saúde da Família. 
 Art. 5º - O valor a ser repassado a cada município será calculado considerando: 
 I - o diagnóstico da infraestrutura de rede elétrica e lógica de cada uma das Unidades Básicas de 
Saúde dos Municípios, realizado pelos gestores municipais utilizando formulário virtual específi co 
criado pela Secretaria Estadual de Saúde. 
 II - O quantitativo necessário de computadores e periféricos necessários para equipar das unidades 
básicas de saúde nas quais atuam as equipes de saúde da família. 
 Parágrafo Único - O Anexo II trata do escopo de equipamentos que serão fi nanciados por este projeto, 
bem como apresenta as especifi cações técnicas para orientar a compra dos mesmos. 
 Art. 6º - O limite máximo de recurso a ser repassado para cada município será fi xado considerando: 
 1 - O número total de unidades básicas de saúde nas quais atuam equipes da Estratégia Saúde da 
Família no município. 
 2 - O porte das unidades, considerando a padronização arquitetônica sugerida pelo Ministério da 
Saúde. 
 3 - O total de equipes atuando em cada unidade básica. 
 4 - O número total de agentes comunitários de saúde em atividade naquela unidade. 
 Art. 7º - - O recurso fi nanceiro repassado por esta Resolução deverá ser utilizado pelos municípios 
para adequação das Unidades Básicas de Saúde nas quais atuam Equipes de Saúde da Família. 
 § 1º - O município deverá realizar os serviços de adequação elétrica e lógica das UBS, bem como 
adquirir os equipamentos de informática, conforme memorial descritivo contido nos Anexos I e II desta 
Resolução. 
 § 2º - Os municípios poderão realizar as adequações de infraestrutura e a aquisição de equipamentos 
de informática por meio de licitações próprias, contratos vigentes nas prefeituras ou por adesão a Atas 
de Registro de Preços disponibilizadas pela SES. 
 Art. 9º - Após recebimento deste recurso fi nanceiro, o município terá o prazo máximo de 120 dias para 
realização de todas as adequações físicas nas UBS e aquisição de computadores conforme especifi -
cações do memorial descritivo ofertado pela Secretaria Estadual de Saúde. 
 Parágrafo Único - Ao fi nal do prazo de 120 dias será realizada pela Secretaria Estadual de Saúde de 
avaliação para validação da adequação realizada.  
 Art. 10 - A adesão dos municípios a este incentivo se dará mediante formulário virtual de adesão e 
assinatura do termo de compromisso. 
 Art. 11 - A prestação de contas dos recursos recebidos será através do Relatório de Gestão Municipal 
de Saúde, conforme dispõe a legislação. 
 Art. 12 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 Porto Alegre, 24 de março de 2014.   
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 RESOLUÇÃO Nº 146/14 - CIB/RS 
  

 A Comissão Intergestores Bipartite/RS, ad referendum, no uso de suas atribuições legais, e conside-
rando: 
 a Portaria GM/MS nº 1.600, de 07/07/2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgên-
cias e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS); 
 a Portaria GM/MS nº 2.395, de 11/10/2011, que organiza o Componente Hospitalar da Rede de Aten-
ção às Urgências do Sistema Único de Saúde - SUS; 
 a necessidade urgente de ampliação da oferta de leitos de UTI na região Metropolitana. 
 RESOLVE: 
 Art. 1º - Habilitar, emergencialmente, 17 leitos de terapia intensiva no Hospital Universitário de Ca-
noas, especifi co para retaguarda de RUE - Rede de Urgência e Emergência conforme pactuado no 
PAR - Plano de Ação Regional da Macro Metropolitana. 
 Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
 Porto Alegre, 24 de março de 2014.   
 

 Codigo: 1295773 

   
 RESOLUÇÃO Nº 150/14 - 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; 
 o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativas; 
 a Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o fi nanciamento e a transferên-
cia dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de fi nanciamento, 
com o respectivo monitoramento e controle; 
 a Portaria GM/MS nº 1.378, de 09 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e defi ne 
diretrizes para execução e fi nanciamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Dis-
trito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária; 
 a diretriz nacional de qualifi car a gestão pública por resultados mensuráveis, garantindo acesso e 
qualidade da atenção em saúde consolidada através da Portaria GM/MS nº 1708, de 16 de agosto de 
2013, que regulamenta o Programa de Qualifi cação das Ações de Vigilância em Saúde, com a defi ni-
ção de suas diretrizes, fi nanciamento, metodologia de adesão e critérios de avaliação de Municípios 
e Estados; 
 a pactuação realizada na Reunião da CIB/RS, de 14/02/14. 
 RESOLVE: 
 Art. 1º - Homologar a adesão ao Programa de Qualifi cação das Ações de Vigilância em Saúde, nos 
termos da Portaria GM/MS nº 1708, de 16 de agosto de 2013, dos municípios a seguir citados: 
  Putinga e   São Valentim do Sul ( Resolução CIR nº 019/2014, de 15/01/2014); 
  Boqueirão do Leão ( Resolução CIR n° 006/2014, de 15/01/2014); 
 Capão do Cipó e Santa Maria (Resolução CIR nº 09/2014, de 10/03/2014); 
 Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
 Porto Alegre, 27 de março de 2014.   
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