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 Aprovação de nova Resolução CIB, de adesão às portarias ministeriais, que 

dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e revoga as Resoluções CIB nº 562/2013 e nº 92/2011. 

 

  

05 de dezembro de 2017 



REFERÊNCIA NORMATIVA ESTADUAL DE GESTÃO DO CBAF 

PORTARIA MINISTERIAL 

1. Portaria GM/MS nº 1.555/2013 - dispõe sobre 
as normas de financiamento e de execução do 
Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica no âmbito do SUS. 

2. Portaria GM/MS nº 2.001/2017 - altera a 
Portaria GM/MS nº 1.555 de 30 de julho de 
2013 (valor da contrapartida federal e IBGE de 
referência); 

3. Portaria de Consolidação GM/MS nº 6/2017 
- consolida das normas sobre o financiamento 
e a transferência dos recursos federais para 
as ações e serviços de saúde do Sistema 
Único de Saúde (Revoga arts. 3º, 4º, e 18 da 
Portaria GM/MS nº 1.555 e agrega as 
alterações previstas na Portaria GM/MS nº 
2.001/2017); 

 

PACTUAÇÃO CIB 

1. Resolução CIB nº 562/2013 - aprova a 
adesão aos termos da Portaria GM/MS nº 
1.555/2013, definindo os valores e a forma de 
pactuação das contrapartidas do Estado e dos 
Municípios e aprova a transferência de recurso 
federal; 

2. Pactuação em 12 de setembro de 2017 para 
alteração da Resolução CIB nº 562/2013 

3. Necessidade de nova resolução 

 



REFERÊNCIA NORMATIVA ESTADUAL DE GESTÃO DO CBAF 

ESCOPO DA PROPOSTA DE RESOLUÇÃO CIB QUE REVOGA 
AS RESOLUÇÕES CIB nº 562/2013 e nº 92/2011 

 

1. Adesão a Portaria de Consolidação nº 6/2017, que inclui a alteração 
da Portaria GM/MS nº 1.555/2013 pela Portaria GM/MS nº 2.001/2017: 

  Valor da Contrapartida Federal: de R$ 5,10 para R$ 5,58; 

  População de referência para alocação de recursos de contrapartidas 
federal, estadual e municipal de acordo com a Portaria Ministerial 
vigente, que para efeitos de cálculos no momento será usado IBGE 
2016 ou 2009, conforme Portaria de Consolidação nº 6/2017, que 
estabelece o IBGE 2011 para IBGE 2016. 

 

 

 

 



ESCOPO DA PROPOSTA DE RESOLUÇÃO CIB QUE REVOGA 
AS RESOLUÇÕES CIB nº 562/2013 e nº 92/2011 

 

2. Inclusão do regramento relativo à utilização de até 15% da contrapartida 
municipal para estruturação de serviço farmacêutico, conforme art. 538 da 
Portaria de Consolidação nº 6/2017. 

 

 

 

 “atividades destinadas à adequação de espaço físico das 
farmácias do SUS nos municípios, à aquisição de 
equipamentos e mobiliário destinados ao suporte das ações 
de Assistência Farmacêutica e à realização de atividades 
vinculadas à educação permanente voltada à qualificação 
dos recursos humanos da Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica à Saúde, obedecida a Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, e as leis orçamentárias vigentes, sendo 
vedada a utilização dos recursos federais para esta 
finalidade” 
 



ESCOPO DA PROPOSTA DE RESOLUÇÃO CIB QUE REVOGA 
AS RESOLUÇÕES CIB nº 562/2013 e nº 92/2011 

 

3. Inclusão do regramento relativo à utilização de até 15% da 
contrapartida municipal para estruturação de serviço 
farmacêutico, conforme art. 538 da Portaria de Consolidação 
nº 6/2017. 

 

 

 

“Recomenda-se que a aquisição de 
equipamentos e mobiliários respeite o 
disposto no Anexo I.”  
 



ESCOPO DA PROPOSTA DE RESOLUÇÃO CIB QUE REVOGA 
AS RESOLUÇÕES CIB nº 562/2013 e nº 92/2011 

 

3. Inclusão do regramento relativo à utilização de até 15% da contrapartida 
municipal para estruturação de serviço farmacêutico, conforme art. 538 da 
Portaria de Consolidação nº 6/2017. 

 

 

 

“Para fins de prestação de contas, deverá ser 
incluído ao Relatório Anual de Gestão (RAG), 
disponível no SARGSUS, o detalhando da 
aplicação dos recursos de contrapartida 
municipal e estadual do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica na estruturação dos 
serviços farmacêuticos na Atenção Básica e, 
posteriormente, dado conhecimento à Diretoria 
de Assistência Farmacêutica da Sesab visando 
o lançamento no Extrato de Movimentação 
Financeira do SIGAF”. 



ESCOPO DA PROPOSTA DE RESOLUÇÃO CIB QUE REVOGA 
AS RESOLUÇÕES CIB nº 562/2013 e nº 92/2011 

 

4. Revogação dos Anexos I e II presentes na Resolução CIB nº 562/2013, já 
atualizada na Resolução nº 74/2015, relativos à distribuição dos  417 
municípios por forma de pactuação do repasse da contrapartida federal . 

 

 

 

 



ESCOPO DA PROPOSTA DE RESOLUÇÃO CIB QUE REVOGA 
AS RESOLUÇÕES CIB nº 562/2013 e nº 92/2011 

 

5. Inclusão do regramento relativo à pacutação da forma de repasse do 
recurso federal. 

 

 

 

“A alteração da forma de repasse do recurso federal 
pode ser pleiteada pelos municípios à Diretoria 
Executiva da CIB, desde que na ocasião tenha 
completado, no mínimo, 1 ano na condição atual 
de pactuação. A solicitação deverá ser feita por 
meio de ofício do (a) secretário (a) municipal de 
saúde e do farmacêutico responsável pela gestão 
da Assistência Farmacêutica, nos períodos de 01 a 
28 de fevereiro ou 01 a 31 de julho de cada ano, 
devendo ser submetida à aprovação da CIB no 
mês subsequente” 



ESCOPO DA PROPOSTA DE RESOLUÇÃO CIB QUE REVOGA 
AS RESOLUÇÕES CIB nº 562/2013 e nº 92/2011 

 

6. Revogação e início de vigência da nova Resolução CIB. 

 

 

 
“A presente Resolução revoga a 
Resolução CIB nº 562, de 09 de dezembro 
de 2013, publicada no Diário Oficial do 
Estado de 10 de dezembro de 2013, e a 
Resolução CIB nº 92, de 02 de junho de 
2011 e entra em vigor a partir da sua data 
de publicação, com efeitos financeiros 
retroativos a agosto de 2017” 



 

 
Contatos 

 

Diretoria de Assistência Farmacêutica – DASF 

 

71 3115-4383 

 

Coordenação de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica – CAFAB 

 

71 3115-4328 

 

Coordenação de Avaliação e Monitoramento da Assistência Farmacêutica  - CAMAF 

 

71 3115-4325 

 



REFERÊNCIA NORMATIVA DE GESTÃO DO CBAF 

1. Portaria GM/MS nº 1.555/2013 - dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente 
Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS; 

2. Portaria GM/MS nº 2.001/2017 - altera a Portaria GM/MS nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (valor da 
contrapartida federal e IBGE de referência); 

3. Portaria de Consolidação GM/MS nº 6/2017 - consolida das normas sobre o financiamento e a 
transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (Revoga 
arts. 3º, 4º, e 18 da Portaria GM/MS nº 1.555 e agrega as alterações previstas na Portaria GM/MS nº 
2.001/2017); 

4. Resolução CIB nº 562/2013 - aprova a adesão aos termos da Portaria GM/MS nº 1.555/2013, definindo os 
valores e a forma de pactuação das contrapartidas do Estado e dos Municípios e aprova a transferência de 
recurso federal; 

5. Resolução CIB nº 49/2015 – aprova o elenco de referência de medicamentos e insumos do CBAF para 
execução das contrapartidas federal, estadual e municipais; 

6. Resolução CIB nº 74/2015 – aprova a mudança na forma de repasse do Recurso Federal referente à 
contrapartida da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica de municípios do Estado da Bahia, Fundo 
Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde; 

7. Resolução CIB nº 92/2011 – aprova a forma de utilização de até 15% dos recursos financeiros do Estado e 
Municípios destinados à Assistência Farmacêutica na Atenção Básica para estruturação dos serviços 
farmacêuticos na Atenção Básica e define suas normas de execução; 

8. Resolução CIB nº 251/2009 - aprova o Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica 
(SIGAF) como o sistema de informação obrigatório para gestão da Assistência Farmacêutica Municipal no 
âmbito da Atenção Básica no Estado da Bahia e define suas normas de funcionamento e utilização. 

 

 


