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INCENTIVO%PARA%MANUTENÇÃO,%MONITORAMENTO%E%FORTALECIMENTO%

DAS%AÇÕES%DE%PRÁTICAS%CORPORAIS/ATIVIDADE%FÍSICA%

%

1.%Introdução%/%antecedentes:%

! !

No!período!de!2005!a!2010!foi!pactuado!o!repasse!pelo!Ministério!da!Saúde,!

através!da!Secretaria!de!Vigilância!em!Saúde!W!SVS!de!incentivos!financeiros!para!

Estados!e!Municípios!com!projetos!de!promoção!da!saúde!selecionados!em!Editais!

e! Portarias! destinados! a! fomentar! ações! locais! relacionadas! às! sete! áreas!

prioritárias! da! Política! Nacional! de! Promoção! da! Saúde:! Alimentação! Saudável[!!

Prática!Corporal/Atividade!Física[!!Prevenção!e!Controle!do!Tabagismo[!Redução!da!

morbimortalidade! em! decorrência! do! uso! abusivo! de! álcool! e! outras! drogas[!

Redução!da!morbimortalidade!por!acidentes!de! trânsito[! !Prevenção!da!violência!e!

estímulo!à!cultura!de!paz!e!Promoção!do!desenvolvimento!sustentável.!

Em!cinco!anos,!foram!repassados!aproximadamente!R$!210!milhões!de!reais!

para!1465!municípios!e!os!26!Estados!e!o!Distrito!Federal,!que!passaram!a!formar!

um! grupo! de! entes! federados! com! projetos! de! promoção! da! saúde! em!

desenvolvimento!no!SUS.!

Em! 2011,! com! o! advento! do! Programa! Academia! da! Saúde! como! ação!

prioritária!e!efetiva!de!promoção!da!saúde!no!âmbito!das!práticas!corporais/atividade!

física,!a!Secretaria!de!Vigilância!em!Saúde!priorizou!o!eixo!da!atividade!física!como!

a!ação!a!ser!fortalecida!no!SUS!

!

!

2.%Os%incentivos%para%o%Programa%Academia%da%Saúde:%

! !

O!Programa!“Academia!da!Saúde”!foi! instituído!no!âmbito!do!Sistema!Único!

de!Saúde!através!da!Portaria!GM/MS!719,!de!07!de!abril!de!2011,!com!o!objetivo!

principal! de! contribuir! para! a! promoção! da! saúde! da! população! a! partir! da!

implantação! de! polos! com! infraWestrutura,! equipamentos! e! quadro! de! pessoal!

qualificado! para! a! orientação! de! práticas! corporais! e! atividade! física! e! de! lazer! e!

modos!de!vida!saudáveis.!
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Em! junho!de!2011! foram!pactuadas!e!publicadas!as!Portarias!1401!e!1402!

(ambas! de! 15! de! junho! de! 2011),! com! vistas! ao! repasse! de! recursos! financeiros!

respectivamente! para! a! construção! dos! polos! do! programa! e! custeio! dos! polos! a!

serem!implantados!e!de!projetos!semelhantes!já!existentes.!!!

!

2.1.%Incentivo%para%construção%dos%Polos%do%Projeto%Academia%da%Saúde%

%

Os!recursos!para!construção!de!polos!(Portaria!nº.!1.401/2011),!provenientes!

do!orçamento!da!Secretaria!de!Atenção!à!Saúde!–!SAS,! foram!solicitados!através!

de!cadastramento!realizado!até!31!de!julho/2011,!para!7.506!polos,!dos!quais!6.509!

foram! finalizados! e! disponibilizados! para! análise,! correspondendo! a! 3.615!

municípios.!!

Como!havia!previsão!orçamentária!para!a!construção!de!somente!2000!polos,!

o!Ministério!da!Saúde!precisou!estabelecer! critérios!de!priorização!para!a!seleção!

dos!municípios! a! serem! contemplados! nesta! primeira! etapa.!Cabe! esclarecer! que!

estes!critérios!foram!estabelecidos!pelo!Ministério!da!Saúde,!sem!qualquer!processo!

de!pactuação!ou!discussão!tripartite.!

Para! este! fim! foi! adotada! combinação! de! critérios! de! porte! populacional! e!

condição!de!vulnerabilidade!social,!a!partir!da!distribuição!de!população!em!situação!

de! extrema! pobreza.! AdotouWse! também! como! critério! a! proporção! de! propostas!

cadastradas!em!cada!Unidade!Federativa.!

Dessa! forma,! foram! assim! considerados! 3! (três)! grupos! de!Municípios! e! o!

Distrito!Federal:!

!

Grupo%1:%

•! Municípios! com! população! acima! de! 70! mil! habitantes! localizados! nas!

regiões!Norte,!Nordeste!e!CentroWOeste[!

•! Municípios! com!população! acima! de! 100!mil! habitantes! localizados! nas!

regiões!Sul!e!Sudeste[!e!

•! Municípios! das! Regiões! Metropolitanas! de! Belém,! Fortaleza,! Recife,!

Salvador!Rio!de!Janeiro,!Belo!Horizonte,!São!Paulo,!Campinas,!Baixada!

Santista,! Curitiba! e! Porto! Alegre! e! da! Região! Integrada! do! Entorno! do!

Distrito!Federal!W!RIDE/DF.!
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%Grupo%2:%

•! Municípios! com!população! entre! 50! e! 70!mil! habitantes! localizados! nas!

regiões!Norte,!Nordeste!e!CentroWOeste[!e!

•! Municípios!com!população!entre!50!e!100!mil!habitantes! localizados!nas!

regiões!Sul!e!Sudeste.!

!

Grupo%3:%

•! Municípios!com!população! inferior!a!50!mil!habitantes,!com!combinação!

da! condição! de! vulnerabilidade! social,! a! partir! da! distribuição! de!

população!em!situação!de!extrema!pobreza.!

!

Os! grupos! apresentados! receberam! como! limite! superior! os! seguintes!

quantitativos!de!polos,!à!exceção!daqueles!que!cadastraram!número!inferior!a!este!

limite:!

!

Grupo%1:%

•! Municípios!com!população!acima!de!1!milhão!de!habitantes:!5!polos!para!

cada!Município!ou!o!Distrito!Federal!

•! Municípios! com!população!entre! 1!milhão! e! 500!mil! habitantes:! 3! polos!

para!cada!Município!

•! Municípios! com! população! entre! 500! mil! e! 100! mil! habitantes:! 2! polos!

para!cada!Município!

•! Municípios!com!população! inferior!a!100!mil!habitantes!e! integrantes!da!

região!metropolitana:!1!polo!para!cada!Município!

!

Grupos%2%e%3:%

•! !1!polo!para!cada!Município.!

!

2.2.%Incentivo%para%custeio%do%Projeto%Academia%da%Saúde%

!

Os! recursos! financeiros!para!custeio!das!ações!do!Programa!(portaria!1402!

/2011)!foram!viabilizados!através!de!parceria!da!SES!e!SVS,!sendo!estabelecido!o!

seguinte!fluxo:!!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

A!Portaria!nº.!1.402!/!2011!também!definiu!que!seriam!repassados!recursos!

para! municípios! com! projetos! similares! aos! que! seriam! selecionados! para! a!

construção! dos! polos,! seguindo! a! mesma! lógica! e! valores! acima! apresentados,!

iniciando!este!repasse!já!no!ano!de!2011.!!!

Para! este! fim! após! negociação! tripartite! foram! estabelecidos! critérios! de!

similaridade! dos! projetos! com! o! Programa! Academia! da! Saúde,! publicados! em!

manual! na! página! do! Programa! Academia! da! Saúde!

(www.saude.gov.br/academiadasaude).!

Foram! assim! estabelecidos! os! seguintes! critérios! (a! serem! considerados!

conjuntamente),! para! analisar! a! similaridade! dos! projetos! já! existentes! com! as!

diretrizes!do!Programa!Academia!da!Saúde:!

•! Iniciativa!preexistente!à!publicação!da!Portaria!GM/!MS!nº!719,!de!07!de!

abril!de!2011[!!

Município!com!NASF Município!sem!NASF 

R$!3.000,00-(três-mil-reais)- 
Repasse-mensal,-por-polo. 

R$!36.000,00-(trinta-e-seis-mil-reais) 
Repasse-anual,-por-município. 

Incentivo:-Piso!Variável!da!Atenção!Básica!
(PAB-Variável) 

Incentivo:-Piso!Variável!de!Vigilância!e!
Promoção!da!Saúde-(PVVPS) 

Município-com-NASF 

Caso!o!Município!
passe!a!ter!NASF 

Novo!cadastro!
para!custeio 
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•! Iniciativa!que!contemple!as!atividades!previstas!nos! incisos1! I,! II,!V,!VII,!

VIII!e!IX!do!art.!6º!da!Portaria!GM/!MS!nº!719/2011!e!o!Inciso!6º!do!Artigo!

8º!da!Portaria!GM/!MS!nº!1.402/2011[!e!!

•! Iniciativa! que! desenvolva! atividades! em! espaço(s)! de! livre! acesso! à!

população,! especialmente! construído(s),! reformado(s)! ou! ampliado(s)!

para!tal!fim!e!articulado(s)!com!a!UBS!do!território.!!

Ficou!também!definido!que!os!recursos!da!Secretaria!de!Vigilância!em!Saúde!

do! Ministério! da! Saúde! priorizariam! os! Municípios! que! fazem! parte! da! Rede!

Nacional!de!Promoção!da!Saúde! (conforme!Portaria!nº!79,!de!23!de!setembro!de!

2008[!Portaria!nº!139,!de!11!de!agosto!de!2009!e!Portaria!nº!184,!de!24!de!junho!de!

2010).!

Até!a!data!limite!para!inclusão!de!propostas!(26/10/2011),!foram!cadastradas!

1.319!propostas,!das!quais!742!(56%)!estavam!incompletas!e!577!(44%),!aptas!para!

análise.!

Para! análise! das! propostas! de! similaridade! para! custeio! foi! constituído! um!

comitê! com! representantes! de! universidades,! gestores! de! programas! similares! ao!

Academia!da!Saúde,!!colaboradores!indicados!pelo!CONASEMS!e!o!CONASS,!que!

se!reuniram!no!período!de!26!a!28!de!outubro!de!2011.!A!análise!foi!realizada!por!

pares,! com! uma! terceira! observação! realizada! pelos! consultores! da! SVS! e! SAS,!

responsáveis!pela!construção!técnica!do!Programa.!!

! Do!universo!de!549!propostas!foram!aprovadas!155!(28%)!municípios!

com! projetos! similares! ao! Academia! da! Saúde.! Desses,! 59! não! possuem! NASF,!

ficando!a!cargo!da!SVS!o!repasse!de!R$!36.000,00!(trinta!e!seis!mil!reais)!anuais,!

independente!do!número!de!polos!aprovados!para!custeio.!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Incisos!I,!II,!V,!VII,!VIII!e!IX!do!art.!6º!da!Portaria!GM/!MS!nº!719/2011!e!Inciso!6º!do!Artigo!8º!da!
Portaria!GM/!MS!nº!1.402/2011:!!
Promoção!de!práticas!corporais!e!atividades!físicas!(ginástica,!lutas,!capoeira,!dança,!jogos!
esportivos!e!populares,!yoga,!tai!chi!chuan,!dentre!outros)[!II!W!orientação!para!a!prática!de!atividade!
física[!V!W!organização!do!planejamento!das!ações!do!Programa!em!conjunto!com!a!equipe!de!APS!e!
usuários[!VII!W!mobilização!da!população!adstrita!ao!polo!do!Programa[!VIII!W!apoio!às!ações!de!
promoção!da!saúde!desenvolvidas!na!Atenção!Primária!em!Saúde[!IX!W!apoio!às!iniciativas!da!
população!relacionadas!aos!objetivos!do!Programa.” 
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3.%A%proposta%de%incentivo%à%manutenção,%monitoramento%e%fortalecimento%das%

ações%de%práticas%corporais%e%atividade%física:%

!

Após!o!processo!de!seleção!citado!no! item!anterior,!a!SVS!observou!que!a!

quantidade!de!municípios!custeados!por!similaridade!é!expressivamente!inferior!ao!

quantitativo! de! municípios! da! Rede! de! Promoção! da! Saúde! (RNPS)! que! já!

desenvolvem! projetos! de! práticas! corporais! e! atividade! física! (1.079),! e! que!

aproximadamente! 76%! dessa! Rede! é! formada! por! municípios! de! pequeno! porte,!

que! constituem! o!maior! grupo! dos! contemplados! com! a! construção! dos! polos! do!

Programa.!

Objetivando!a!garantia!da!continuidade!das!ações!locais!de!práticas!corporais!

/! atividade! física! (PC/AF)! nos! municípios! que! receberão! polos! do! Academia! da!

Saúde,! reduzindo! o! hiato! entre! a! obra! física! e! a! implantação! das! atividades,! e,!

priorizando!o!Programa!Academia!da!Saúde!como!intervenção!efetiva!de!promoção!

da!saúde!no!âmbito!PC/AF,!a!SVS!propôs!o!repasse!de!incentivos!de!custeio!para!

os!municípios!da!RNPS!contemplados!com!polos!do!Programa!Academia!da!Saúde!

em!2011.!

Para! tanto,! procedeuWse! o! cruzamento! de! informações! dos! municípios! que!

fazem! da! RNPS! e! possuem! projetos! de! PC/AF! (1.079)! com! a! lista! dos! 2000!

municípios! que! receberão! incentivos! para! construção! de! polos! do! Academia! da!

Saúde.!A!terceira!lista!gerada!consta!de!415!municípios!que!receberão!incentivo!no!

valor!de!R$!36.000,!00!em!parcela!única,!para!manutenção!das!ações!de!PC!AF!no!

período!que!precede!a!construção!do!polo.!

A!SVS,!com!o!objetivo!de! fortalecer!o!apoio!dos!estados!no!monitoramento!

das!ações!de!promoção!da!saúde!no!âmbito!das!PC/AF,!também!garantiu!repasse!

de! recursos! financeiros! para! as! Secretarias! Estaduais! de! Saúde! no! valor! de!

R$100.000,00!(cem!mil!reais),!em!parcela!única.!!

A!iniciativa!da!SVS!está!contextualizada!na!situação!dos!municípios!em!2011,!

relativa! ao! custeio! das! ações! de! PC/AF! por!meio! do! Academia! da! Saúde.! Neste!

sentido,!não!foram!excluídos!da!listagem!dos!415!municípios!aqueles!que!possuem!

NASF,! por! entender! que! a! situação! determinante! é! fazer! parte! da! RNPS! com!

projetos! de! PC/AF! em! desenvolvimento! e! ter! sido! contemplado! com! polo! do!

Academia!da!Saúde.!!
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Com! a! finalização! da! construção! dos! polos! estimaWse! que! dos! 415!

municípios,! 139! passarão! a! receber! incentivos! da! SAS,! por! possuírem! NASF!

(ANEXO!1).!

A! minuta! de! portaria! com! a! listagem! dos! 415! municípios! a! serem!

contemplados!estão!no!anexo!2!desta!Nota!Técnica.!

!

!

4.%Considerações%finais:%

!

A!preocupação!apresentada!pela!SVS!de!garantir!a!continuidade!das!ações!

locais!de!práticas!corporais!e!atividade! física!que! já!vem!sendo!desenvolvidas!nos!

municípios! que! fazem! parte! da!Rede!Nacional! de! Promoção! da! Saúde! (RNPS)! é!

relevante,! especialmente! naqueles! que! além! de! fazer! parte! da! RNPS! também!

manifestaram!o!interesse!pela!implantação!do!Programa!Academia!da!Saúde.!!

O! ideal!seria!o!atendimento!a! todos!os!municípios.!Considerando,!porém,!a!

insuficiência! de! recursos! orçamentários! foi! necessário! restringir! o! atendimento!

àqueles! que! foram! priorizados! pelo! Ministério! da! Saúde! para! o! recebimento! dos!

recursos!para!implantação!dos!polos!do!Programa!Academia!da!Saúde!em!2011!e!

2012.!

Assim,!a!definição!de!critérios!estabelecida!pela!SAS/MS!para!o!atendimento!

à!demanda!por!Polos!do!!Academia!da!Saúde,!acabou!por!ser!também!decisiva!na!

proposta! aqui! apresentada! pela! SVS! (uma! vez! que! só! serão! contemplados! os!

municípios!que!além!de!fazer!parte!da!RNPS,!também!foram!contemplados!já!nesta!

etapa!com!recursos!para!a!construção!dos!polos).!!!

Conforme!já!citado!no!item!2.1!desta!nota!técnica,!a!definição!destes!critérios!

não! passou! por! qualquer! discussão! nos! fóruns! da! CIT,! apesar! de! estarem!

adequados!do!ponto!de!vista!técnico.!

Cabe! destacar! ainda! a! importância! do! repasse! de! recursos! às! SES,! de!

parcela!única!de!R$!100.000,00!(cem!mil!reais)!para!o!desenvolvimento!de!ações!de!

apoio! técnico! e! monitoramento! dos! projetos! de! promoção! de! práticas!

corporais/atividade!físicas!dos!municípios.!

Com!base!no!exposto,!consideramos!que!a!presente!minuta!de!Portaria!está!

em!condições!de!ser!submetida!à!pactuação!na!Comissão!Intergestores!Tripartite.!
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Anexo%1%

!

Municípios%dentre%os%415%pertencentes%à%RNPS%que%desenvolvem%ações%de%

PC/AF,% possuem% NASF% e% foram% contemplados% com% incentivos% para% a%

construção%do%polos%do%Academia%da%Saúde%em%2011.%

!

UF% MUNICÍPIO%

-
UF% MUNICÍPIO%

AL! Arapiraca!!
-

MT! Poconé!!

AL! Igreja!Nova!!
-

PA! Belém!!

AL! Santana!Do!Ipanema!!
-

PB! Cabedelo!!

AL! Teotonio!Vilela!!
-

PB! Esperança!!

AL! Traipu!!
-

PB! João!Pessoa!!

AM! Borba!!
-

PB! Pilar!!

BA! Alagoinhas!!
-

PB! Sousa!!

BA! Amargosa!!
-

PB! Uiraúna!!

BA! Cruz!Das!Almas!!
-

PE! Aliança!!

BA! Dias!D'ávila!!
-

PE! Ibimirim!!

BA! Feira!De!Santana!!
-

PE! Igarassu!!

BA! Guanambi!!
-

PI! Piripiri!!

BA! Jaguaquara!!
-

PI! Teresina!!

BA! Juazeiro!!
-

PI! Valenca!Do!Piaui!!

BA! Planaltino!!
-

PR! Laranjeiras!Do!Sul!!

BA! Porto!Seguro!!
-

PR! Maringá!!

BA! Salvador!!
-

PR! Umuarama!!

BA! Valença!!
-

RJ! Areal!!

BA! Vitória!Da!Conquista!!
-

RJ! Barra!Mansa!!

CE! Aracoiaba!!
-

RJ! Rio!de!Janeiro!

CE! Guaiúba!!
-

RJ! Duque!De!Caxias!!

CE! Iguatu!!
-

RJ! Mendes!!

CE! Irauçuba!!
-

RJ! São!Pedro!Da!Aldeia!!

CE! Morada!Nova!!
-

RJ! Seropédica!!

CE! Quixadá!!
-

RJ! Volta!Redonda!!

CE! Redenção!!
-

RN! Açu!!

CE! Viçosa!Do!Ceará!!
-

RN! Caicó!!

DF! Brasília!!
-

RN! Natal!!

GO! Cristalina!!

-

RN! São!Gonçalo!Do!
Amarante!!

GO! Goianira!!
-

RN! Umarizal!!

GO! Ipora!!
-

RS! Cambara!Do!Sul!!

GO! Luziânia!!
-

RS! Santa!Rosa!!

GO! Niquelândia!!
-

RS! São!Borja!!



!!|!NOTA!TÉCNICA!|!52!|!2011!

! 10!

GO! Padre!Bernardo!!
-

RS! Sapucaia!Do!Sul!!

MA! Alto!Alegre!Do!Pindaré!!
-

SC! Chapecó!!

MA! Balsas!!
-

SC! Florianópolis!!

MA! Coroatá!!
-

SC! Itaiópolis!!

MA! Morros!!
-

SC! Palhoça!!

MA! Sítio!Novo!!
-

SC! Rio!Do!Sul!!

MA! Timon!!
-

SE! Itabaiana!!

MG! Alfenas!!
-

SE! Lagarto!!

MG! Barbacena!!

-

SE! Nossa!Senhora!Do!
Socorro!!

MG! Betim!!
-

SP! Amparo!!

MG! Caratinga!!
-

SP! Araçatuba!!

MG! Cataguases!!
-

SP! Araraquara!!

MG! Contagem!!
-

SP! Cafelândia!!

MG! Frei!Inocencio!!
-

SP! Embu!!

MG! Guanhaes!!
-

SP! Garça!!

MG! Indaiabira!!
-

SP! Guaíra!!

MG! Itacarambi!!
-

SP! Guarulhos!!

MG! Janaúba!!
-

SP! Itapeva!!

MG! Jequitaí!!
-

SP! Itatiba!!

MG! Ladainha!!
-

SP! Jales!!

MG! Matias!Cardoso!!
-

SP! Marília!!

MG! Monte!Azul!!
-

SP! Mauá!!

MG! Montes!Claros!!
-

SP! Praia!Grande!!

MG! Ninheira!!
-

SP! Registro!!

MG! Passos!!
-

SP! São!Carlos!!

MG! Patos!De!Minas!!
-

SP! São!José!Do!Rio!Preto!!

MG! Pirapora!!
-

SP! São!Paulo!

MG! Piumhi!!
-

SP! Suzano!!

MG! Ponte!Nova!!
-

SP! Tupã!!

MG! Ponto!Dos!Volantes!!
-

TO! Alianca!Do!Tocantins!!

MG! Rio!Pardo!De!Minas!!
-

TO! Araguaína!!

MG! São!João!Da!Ponte!!
-

TO! Guarai!!

MG! Sete!Lagoas!!
-

Total! 139!

MG! Taiobeiras!!
- - -MS! Aparecida!Do!Taboado!!
- - -MS! Campo!Grande!!
- - -MS! Cassilandia!!
- - -MS! Corumbá!!
- - -MS! Dourados!!
- - -MS! Ponta!Porã!!
- - -!

!
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Anexo%2%
Minuta%de%Portaria%com%lista%dos%415%municípios,%26%estados%e%o%Distrito%

Federal.%

!

MINISTÉRIO!DA!SAÚDE!

SECRETARIA!DE!VIGILÂNCIA!EM!SAÚDE!

!

PORTARIA%Nº%XXX%%,%DE%%XX%DE%XXXXX%DE%XXXX%

%

%

%

%

%

%

%

%

!

O!MINISTRO!DA!SAÚDE,!no!uso!de!suas!atribuições,!e!!

Considerando!os!princípios!e!as!diretrizes!estabelecidos!nos!Pactos!Pela!Vida,!em!Defesa!do!SUS!e!

de!Gestão,! que! constituem! o! Pacto! pela! Saúde,! entre! as! esferas! de! governo! na! consolidação! do!

SUS,!regulamentado!pela!Portaria!nº.!399/GM,!de!22!de!fevereiro!de!2006[!

Considerando!a!Política!Nacional!de!Promoção!da!Saúde! (PNPS),! regulamentada!pela!Portaria!nº.!

687/GM,!de!30!de!março!de!2006,! sobre!o!desenvolvimento!das!ações!de!promoção!da!saúde!no!

Brasil[!

Considerando! a! Portaria! nº.! 325/GM,! de! 21! de! fevereiro! de! 2008,! que! estabelece! prioridades,!

objetivos! e!metas!do!Pacto! pela!Vida!para! 2008,! os! indicadores!de!monitoramento! e! avaliação!do!

Pacto!pela!Saúde!e!as!orientações,!prazos!e!diretrizes!para!a!sua!pactuação[!

Considerando!a!Portaria!nº.!3.252/GM,!de!22!de!dezembro!de!2009,!que!aprova!as!diretrizes!para!

execução!e!financiamento!das!ações!de!Vigilância!em!Saúde!pela!União,!Estados,!Distrito!Federal!e!

Municípios!e!dá!outras!providências[!!

Considerando!a!Portaria!nº.!719,!de!7!de!abril!de!2011,!que!institui!o!Programa!Academia!da!Saúde!

no!âmbito!do!Sistema!Único!de!Saúde[!!

Autoriza! repasse! financeiro! do! Fundo! Nacional! de! Saúde! para! os! Fundos!

Estaduais! e! Municipais! de! Saúde! referentes! ao! incentivo! à! manutenção,!

monitoramento! e! fortalecimento! das! ações! de! práticas! corporais/atividade!

física,!específicas!da!Política!Nacional!de!Promoção!da!Saúde,!com!ênfase!

na!integração!das!ações!de!Vigilância,!Promoção!e!Prevenção!de!Doenças!e!

Agravos!Não!Transmissíveis!com!a!Estratégia!de!Saúde!da!Família.!

!
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Considerando!a!Política!Nacional!de!Atenção!Básica,!aprovada!pela!Portaria!nº.!2.488/GM,!de!21!de!

outubro!de!2011[!!

Considerando! a! Rede! Nacional! de! Promoção! da! Saúde! formada! por! Estados! e! Municípios!

contemplados! nos! Editais! e! Portarias! da! Secretaria! de! Vigilância! em! Saúde,! destinados! à!

implantação!de!projetos!locais!de!promoção!da!saúde[!

Considerando! a! priorização! do! Programa! Academia! da! Saúde! como! intervenção! de! promoção! da!

saúde! no! âmbito! das! práticas! corporais/Atividade! física! com! evidências! de! efetividade! no! Sistema!

Único!de!Saúde[!e!

Considerando!a!necessidade!de!integração!das!ações!de!Vigilância!em!Saúde,!Promoção!da!Saúde!

e! Prevenção! de! Doenças! Não! Transmissíveis! e! Agravos! no! âmbito! da! Estratégia! de! Saúde! da!

Família,!resolve:!

Art.!1º!W!Autoriza!repasse!financeiro!do!Fundo!Nacional!de!Saúde!aos!Fundos!de!Saúde!Estaduais,!

Municipais!e!do!Distrito!Federal,!por!meio!do!Piso!Variável!da!Vigilância!e!Promoção!da!Saúde!para!

manutenção,! monitoramento! e! fortalecimento! das! ações! de! Práticas! corporais/Atividade! física,! da!

Política! Nacional! de! Promoção! da! Saúde,! com! ênfase! na! integração! das! ações! de! Vigilância! em!

Saúde,! Promoção! da! Saúde! e! Prevenção! de! Doenças! e! Agravos! Não! Transmissíveis! com! a!

Estratégia!de!Saúde!da!Família,! para!os!Estados!e!Municípios!que! compõem!a!Rede!Nacional! de!

Promoção! da! Saúde! e! foram! contemplados! com! incentivo! para! construção! de! polos! do! Programa!

Academia!da!Saúde!em!2011,!no!valor!global!de!R$!17.674.000,00!(dezessete!milhões!e!seiscentos!

e!setenta!e!quatro!mil!reais)!para!o!ano!de!2011.!!

Art.!2º!W!Os!recursos!serão!repassados!em!parcela!única,!sendo!R$!100.000,00!(cem!mil!reais)!para!

os! 27! estados,! destinados! ao! desenvolvimento! de! ações! de! apoio! técnico! e! monitoramento! dos!

projetos!de!promoção!de!práticas!corporais/atividade!físicas!dos!municípios!e!R$!36.000,00!(trinta!e!

seis!mil!reais)!para!municípios!fortalecerem!as!ações!de!Práticas!corporais/Atividade!física.!!

Art.!3º!W!O!Fundo!Nacional!de!Saúde!adotará!as!medidas!necessárias!para!a!transferência!automática!

desse!valor!para!os!Fundos!Estaduais!e!Municipais!de!Saúde.!

Art.!4º!W!Os!entes!federados!que!receberão!o!recurso!estão!listados!no!Anexo!desta!Portaria.!

Art.! 5º! Os! créditos! orçamentários! de! que! trata! esta! Portaria! correrão! por! conta! do! orçamento! do!

Ministério! da! Saúde,! devendo! onerar! o! Programa! de! Trabalho! XXXXX! –! Incentivo! Financeiro! aos!

Estados,! Distrito! Federal! e! Municípios! Certificados! para! a! Vigilância! em! Saúde! W! Localizador!

Nacional.!

Art.!6º!Esta!Portaria!entra!em!vigor!na!data!de!sua!publicação,!com!efeitos!financeiros!em!XXXXXX.!

!

Alexandre!Padilha!

Ministro!da!Saúde!


