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RESOLUÇÃO SESA Nº 16/2022 
 

Altera o Art. 7º, da Resolução SESA nº 
773/2019 que dispõe sobre a Adesão dos 
Municípios ao incentivo financeiro de 
investimento para a aquisição de equipamentos 
para as Unidades de Atenção Primária, do 
Programa de Qualificação da Atenção Primária 
à Saúde, na modalidade fundo a fundo. 

 
O Secretário de Estado da Saúde, gestor do Sistema Único de Saúde do Paraná, no 

uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, incisos VI e XIII, da Lei Estadual nº 19.848, de 3 
de maio de 2019, e o art. 8º, inciso IX, do anexo 113060_30131, do Decreto Estadual nº 
9.921, de 23 de janeiro de 2014, Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, 
além do disposto na Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro de 2001, Código de Saúde do 
Estado e, 

 
- considerando as diretrizes e princípios para a consolidação do Sistema Único de 

Saúde, Art. 196 da Constituição Federal 1988, que dispõe sobre universalidade, integralidade, 
equidade, hierarquização e controle social;  

 
- considerando o Artigo 17 da Lei Federal nº 8080 de 19 de setembro de 1990, que 

dispõe sobre a direção estadual do Sistema Único de Saúde, e, em seu Inciso III dispõe que 
compete à direção estadual prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar 
supletivamente ações e serviços de saúde;  

 
- considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 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 três esferas de governo, e, em seu Art. 19, 
combinado com o artigo 20, dispõe que o rateio dos recursos dos Estados transferidos aos 
Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de 
necessidades de saúde da população e levará em consideração as dimensões epidemiológica, 
demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços de 
saúde, observada a necessidade de reduzir as desigualdades regionais, nos termos do inciso II 
do § 3º do Art. 198 da Constituição Federal, devendo as transferências dos Estados para os 
Municípios destinados a financiar ações e serviços públicos de saúde, serem realizadas 
diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em 
conformidade com os critérios de transferência aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde;  

 
- considerando a Lei Complementar Estadual nº 152 de 10/12/2012, que dispõe sobre 

o Fundo Estadual de Saúde – FUNSAUDE, regulamentado pelo Decreto nº 7.986, de 16 de 
Abril de 2013, com finalidade de “captar, gerenciar, prover e aplicar os recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde”, cuja gestão compete 
ao Secretário de Estado da Saúde; 

 
- considerando a Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Primária, e, no que diz respeito às competências das Secretarias 
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Estaduais de Saúde, inciso II, dispõe que deve ser destinado recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Primária, prevendo, entre outras, formas de repasse fundo 
a fundo para custeio e investimento das ações e serviços; 

 
- considerando a Lei Estadual 13.331, de 23 de novembro de 2001, em seu art. 12, 

inciso XVI o qual dispõe que o Estado deve exercer, com equidade, o papel redistributivo de 
meios e instrumentos para os municípios realizarem adequada política de saúde; 

 
- considerando o Mapa Estratégico da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que 

estabelece a reorganização da Atenção Primária como eixo estruturante das Redes de Atenção 
à Saúde; 

 
- considerando, ainda, que o Mapa Estratégico da SESA/PR, estabelece como 

processo implementar a Rede de Atenção à Saúde, com linhas de cuidado prioritárias (criança, 
mulher, idoso, pessoa com deficiência, urgência, saúde mental, condições crônicas), 
fortalecendo a Atenção Primária à Saúde, integrada e articulada à Atenção Ambulatorial e 
Hospitalar, para o fortalecimento da Regionalização da Saúde; 

 
- considerando a Resolução SESA nº 773/2019 que dispõe sobre a Adesão dos 

Municípios ao incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as 
Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na 
modalidade fundo a fundo; 

 
- considerando a Resolução SESA nº 920/2020 que altera o Art. 3º e 6º, da Resolução 

SESA nº 773/2019 que dispõe sobre a Adesão dos Municípios ao incentivo financeiro de 
investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do 
Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo; 

 
- considerando a Resolução SESA nº 976/2021 que altera o anexo I – Relação de 

Equipamentos e Características Técnicas da Resolução SESA nº 773/2019; 
 
- considerando Resolução SESA nº 1.070/2021 que acrescenta Item ao Anexo I – da 

Resolução SESA nº 773/2019; 
 
- considerando a necessidade de fortalecer a Atenção Primária à Saúde em seu papel 

de ordenadora dos demais níveis de atenção do sistema de saúde; qualificar o acesso e a 
capacidade resolutiva dos sistemas municipais de saúde; articular e consolidar a Rede de 
Atenção à Saúde, com a finalidade de dar respostas às expectativas e necessidades da 
população no cuidado e promoção da saúde; 

 
- considerando a responsabilidade da SESA/PR de apoiar os municípios frente as 

dificuldades da administração municipal; 
 
- considerando o compromisso da SESA/PR em investir na qualificação da Atenção 

Primária à Saúde no Paraná, apoiando os municípios nesse processo, 
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RESOLVE: 
 

Art. 1º Alterar o § 5º do Art. 7º da Resolução SESA nº 773/2019, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
“§ 5º O município deverá iniciar o processo de aquisição dos equipamentos em até 
90 (noventa), após o recebimento do recurso.” 
 
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a 

partir de dezembro de 2021. 
 

 
Curitiba, 18 de janeiro de 2022. 

 
 

Assinado eletronicamente 
Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto 

(Beto Preto) 
Secretário de Estado da Saúde 

 

448
40

Assinatura Qualificada realizada por: Carlos Alberto Gebrim Preto em 09/02/2022 13:45. Inserido ao protocolo 16.197.458-7 por: Raquel  Steimbach Burgel em: 19/01/2022
10:36. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 384fd9cb82b97b5f65e817e05d2f2c7c.

http://www.saude.pr.gov.br
mailto:gabinete@sesa.pr.gov.br


448a
40

Documento: Resolucao_0016_16.197.4587.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Carlos Alberto Gebrim Preto em 09/02/2022 13:45.

Inserido ao protocolo 16.197.458-7 por: Raquel  Steimbach Burgel em: 19/01/2022 10:36.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
384fd9cb82b97b5f65e817e05d2f2c7c.



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

Protocolo 11643/2022

Título Resolução SESA 16/2022

Órgão SESA - Secretaria de Estado da Saúde

Depositário RAQUEL STEIMBACH BURGEL

E-mail RAQUEL@SESA.PR.GOV.BR

Enviada em 09/02/2022 15:43

Diário Oficial Executivo

Secretaria da Saúde

Resolução-EX (Gratuita)

Resolucao_0016_2022.rtf
142,12 KB

Data de publicação

11/02/2022 Sexta-feira Gratuita Aprovada 09/02/22
15:50

Nº da Edição do Diário:
11116

Histórico TRIAGEM REALIZADA

DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/acompanhamentoMateria.d...

1 of 1 09/02/2022 16:40

mailto:RAQUEL@SESA.PR.GOV.BR
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/acompanhamentoMateria.d...

