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Resolução SS - 71, de 18-5-2010 
 
Altera a redação do artigo 3º da Resolução SS – 61, de 10-6-2008, que regulamenta o 
financiamento de ações e atividades inseridas na Assistência Farmacêutica na Atenção Básica 
do SUS/SP 
 
O Secretário de Estado da Saúde, considerando: 
 
a dinâmica que impulsiona a regulamentação dos aspectos atinentes ao  desenvolvimento, 
racionalização ou expansão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica do SUS/SP, com 
vistas à promoção constante de partilha apropriada de incentivos, otimização dos recursos e 
melhoria da gestão assistencial; 
 
as Portarias - 2981, de 26 de novembro de 2009, que aprova o componente Especializado de 
Assistência Farmacêutica e a de - 2982, de 26 de novembro de 2009, que aprova as normas 
de execução e de financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; 
 
a Deliberação CIB-16, de 23 de março de 2010, que aprova a pactuação da Assistência 
Farmacêutica na Atenção Básica, no Estado de São Paulo, 
Resolve, 
 
Artigo 1º - Fica alterado o artigo 3º, da Resolução SS – 61, de 10-6-2008, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“Artigo 3º - Os valores a serem destinados aos municípios, correspondentes à contrapartida 
do Estado no financiamento das atividades discriminadas nos artigos 1º e 2º desta norma, 
serão divulgados, periodicamente, no Diário Oficial do Estado. 
 
Parágrafo Único – Os repasses dos recursos financeiros, nos moldes estabelecidos neste ato, 
ficam condicionados à prévia formalização da adesão, pelos municípios, ao sistema de 
transferência, nos moldes dispostos na Resolução SS – 55, de 21-5-2008.” 
 
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Anexo I 
(a que se reporta a Resolução SS - 71, de 18 de maio de 2010) 
Repasse de Recurso Estadual para Municípios >250mil Habitantes 
 



 



 



 



 



 
 



 



 



 


