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SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SS - 43, de 9-5-2016

Estabelece a transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, referentes
à Portaria Interministerial 405, de 15-03-2016 e dá outras providencias.

O Secretário de Estado da Saúde, considerando,
O Decreto Estadual 53.019, de 20-05-2008, que regulamenta a transferência de recursos financeiros, deforma direta e
regular, do Fundo Estadual da Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, destinados ao financiamento das ações e
serviços de Saúde realizados no âmbito da Atenção Básica;
A Resolução SS 55, de 21-05-2008, que estabelece as condições para efetivar esta modalidade de transferência de
recursos;
A Portaria Interministerial 405, de 15-03-2016, publicada em Diário Oficial da União de 16-03-2016, que institui no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a Estratégia de Ação
Rápida para o Fortalecimento da Atenção à Saúde e da Proteção Social de Crianças com Microcefalia;
A Deliberação CIB 24, de 06-05-2016, publicada em Diário Oficial do Estado de São Paulo em 07-05-2016, que
estabeleceu a pactuação do incentivo financeiro para implementação da Estratégia de Ação Rápida para o
Fortalecimento da Atenção à Saúde e da Proteção Social de Crianças com Microcefalia, conforme Art. 6º da Portaria
Interministerial 405, de 15-03-2016;
O repasse no teto de Média e Alta Complexidade do Estado de São Paulo, conforme descrito na Portaria Ministerial
405, de 16-03-2016, creditados no FUNDES, em duas parcelas iguais de R$ 150.700,00, tendo o primeiro crédito
ocorrido em 31-03-2016 e o 2º previsto para repasse em maio de 2016, com as ressalvas constantes da portaria,
relacionadas abaixo:
§ 3º - Os valores de que trata o caput poderão ser majorados durante o período de vigência da Estratégia, de acordo
com a notificação de casos novos e mantida a forma de cálculo, desde que observadas as regras de ação rápida
dispostas nesta Portaria Interministerial e com a devida informação sobre a confirmação ou exclusão diagnóstica.
§ 4º - Após a competência de maio de 2016, caso o número de casos com diagnóstico confirmado ou excluído e, entre
os confirmados, atendidos ou em atendimento, não alcançar os respectivos números anotados no Anexo, por Estado,
os valores correspondentes serão posteriormente descontados dos respectivos tetos de média e alta complexidade dos
Estados, em parcela única, com o devido aviso prévio.
Resolve:

Artigo 1° - Fica estabelecido o repasse de recursos financeiros relativos aos incentivos em pauta aos Fundos
Municipais de Saúde, em duas parcelas de acordo com o crédito no FUNDES, para os municípios relacionados no
Anexo I, que fica fazenda porte integrante à presente.
Parágrafo Único: Ficam os municípios envolvidos responsáveis pela atualização dos dados das crianças com suspeita
de Microcefalia, através do sistema disponível no link http://cevesp.saude.sp.gov.br

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Anexo I
(a que se refere a Resolução SS-)
Relação dos Municípios
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