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Saúde 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

 
Resolução SS - 62, de 16-4-2021 

 
Estabelece a transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, originários da Portaria GM/MS 3.712 de 22-12-2020, que 
institui, em caráter excepcional, incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento do acesso às ações integradas para o rastreamento, detecção precoce e 
controle do Câncer no Sistema Único de Saúde e dá providências correlatas.  
 
O Secretário da Saúde, considerando: 
- A Portaria GM/MS 3.712 de 20-12-2020, que institui, em caráter excepcional, incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento do acesso às ações 
integradas para o rastreamento, detecção precoce e controle do Câncer no Sistema Único de Saúde; 
- Considerando o Artigo 3º da referida Portaria no qual define valores do incentivo financeiro por Estado, destinando ao Estado de São Paulo R$ 15.941.750,73, 
conforme Anexo II – Distribuição de recurso por gestor (rastreamento e detecção precoce do Câncer de mama e de colo do útero); 
- Considerando o Artigo 5º da referida Portaria que define a utilização do recurso financeiro condicionada ao envio pelos Estados, da programação das ações nos 
territórios e descentralização entre os municípios gestores nas regiões de saúde, observando seus respectivos planos de atenção à prevenção e controle do Câncer no 
alcance das ações pactuadas e deliberadas em Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão Regional do Distrito Federal (CGR); 
- Considerando a Deliberação CIB 36 de 30-03-2021, republicada em 07-04-2021, que aprovou a distribuição dos recursos financeiros a serem repassados para cada 
gestor, estadual e municipais, conforme seu Anexo I, totalizando para a gestão municipal R$ 10.043.445,39, objeto desta resolução de repasse fundo a fundo; 
- Considerando o Decreto Estadual 53.019 de 20-05-2008 que regulamenta a transferência de recursos financeiros, de forma direta e regular, do Fundo Estadual de 
Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, com base em seu Artigo 3º; 
- Considerando o Parágrafo 1ª do Artigo 1º da Resolução SS 55 de 21-05-2008, que estabelece as condições para efetivar a modalidade de transferência voluntária de 
recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, conforme Decreto 53.019;  
 
Resolve: 
Artigo 1º - Ficam estabelecidos recursos no montante de R$ 10.043.445,39 a serem repassados do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, nos 
moldes determinados no Decreto Estadual 53.019 de 20-05-2008, em parcela única, de custeio pra o fortalecimento do acesso às ações integradas para o rastreamento, 
detecção precoce e controle do Câncer no Sistema Único de Saúde, conforme a distribuição, por Município, relacionada no Anexo I. 



 

Parágrafo 1º - O critério para a definição do valor a ser repassado, por Município, foi pactuado pela Comissão Intergestores Bipartite, e está descrito na referida 
deliberação CIB. 
 
Artigo 2º - Caberá ao Gestor Municipal apresentar a prestação de contas relativa à aplicação dos recursos financeiros nas ações previstas na Deliberação CIB 36, bem 
como por meio do Relatório Anual de Gestão – RAG, observando em especial que: 
I - a distribuição do recurso financeiro foi avaliada em cada CIR conforme as particularidades regionais, observando os percentuais de alcance para cada procedimento 
da linha de cuidado, tendo como meta a ampliação de 30% nos procedimentos que se encontram com percentual abaixo da meta proposta; 
II – após 6 meses da distribuição inicial dos recursos, será feito o monitoramento dos procedimentos e que se for identificada a impossibilidade da ampliação prevista, 
deverá ser repactuado na CIR entre os municípios e SES, a transferência de respectivos recursos por transferência de teto MAC. 
 
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Anexo I 
(A Que Se Reporta a Resolução SS-62, de 16-04-2021) 

 
Distribuição dos Recursos Financeiros para Fortalecimento do Acesso Às Ações Integradas para Rastreamento, Detecção Precoce e Controle do Cãncer no Sistema 
Único de Saúde – SUS, ano 2021 – Portaria GM/MS 3.712 de 22-12-2020. 
 

 

 
 



 

 



 

 



 

 

 



 

 
 
 

Fonte: 
Fundação SEADE 2020 – População SUS, sexo feminino, faixas etárias da população alvo para rastreamento de câncer de mama (50 a 69 anos) e rastreamento de câncer de 
colo uterino (25 a 64 anos); 
Datasus – SIA e SIH 2019, Portaria GM/MS 3.712 de 22-12-2020; 
Nota informativa 2/2021 – DAET/CGAE/DAET/SAES/MS; 
Parâmetros técnicos para o rastreamento do Câncer de Mama – INCA/MS. 
/CPS-SYLVANI-JASO 

 

 
 


