
 

RESOLUÇÃO Nº xxx, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Discutida no GT CONJUNTO VIGILÂNCIA E ATENÇÃO em 11/12/2018 

 

Aprova as diretrizes e estratégias para elaboração do plano de 

enfrentamento da Mortalidade Materna e na Infância, no contexto da 

agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e dá 

outras providências. 

 

A COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE, no uso das atribuições que lhe 

confere o inciso I do art. 14-A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990: 

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes; 

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde; 

Considerando o Anexo I da Portaria de Consolidação nº 03, de 28 de setembro de 

2017, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

Considerando o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que 

regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 

assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;  

Considerando a Portaria de consolidação nº 3, anexo ...., titulo ... – Portaria GM MS 

nº 4.279, de 30 de Dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização 

da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)  

Considerando a Resolução CIT nº 23, de 17 de agosto de 2017, que estabelece 

diretrizes para os processos de Regionalização, Planejamento Regional Integrado, 

elaborado de forma ascendente, e Governança das Redes de Atenção à Saúde no 

âmbito do SUS; 

Considerando a Resolução CIT nº 37, de 22 de março de 2018, que Dispõe sobre o 

processo de Planejamento Regional Integrado e a organização de macrorregiões de 

saúde; 



Considerando o compromisso do governo brasileiro com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável Agenda 2030 em relação às metas da Mortalidade 

Materna e na Infância;  

Considerando a pactuação ocorrida na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) no 

dia 13 de dezembro de 2018, resolve: 

Art. 1º Aprovar as diretrizes e estratégias para elaboração do plano de 

enfrentamento da Mortalidade Materna e na Infância, no contexto da Agenda 2030 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Paragrafo único: as diretrizes e estratégias para o plano de enfrentamento da 

Mortalidade Materna e na Infância estão elencadas no anexo desta resolução. 

 

Art. 2º A Câmara Técnica da CIT através dos Grupos de Trabalho de atenção à 

saúde e vigilância em saúde deverá, no prazo de 120 dias a partir da publicação 

desta resolução, concluir a elaboração do plano de enfrentamento da Mortalidade 

Materna e na Infância, incluindo marcadores de acompanhamento e atribuições das 

esferas de gestão, para avaliação e pactuação tripartite. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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