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RESOLUÇÃO Nº 09 DE 23 DE MAIO DE 2022 

 

Dispõe sobre aprovação a Adesão do Incentivo financeiro 

federal de custeio para implementação de ações de atividades 

físicas no ambiente da Atenção Primária em Saúde. (APS) 

 

O  Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Itupiranga-PA (CMSI),  em sua  reunião 

extraordinária  realizada no dia 23 de Maio de 2022,  no uso de suas competências regimentais e 

atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMSI e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; e Lei nº 021 de 26 de 

novembro de 1996, alterada pela lei 043 de 09 de novembro de 2009. Alterada pela lei 145 de 18 

de julho de 2016; 

 

Considerando a Portaria GM/MS nº 1.105. de 15 de maio de 2022 que institui o Incentivo 

financeiro federal de custeio para implementação de ações de atividades físicas no ambiente da 

Atenção Primária em Saúde. (APS); 

 

Considerando que a atividade física é um comportamento que envolve os movimentos voluntários 

do corpo, com gasto de energia acima do nível de repouso, promovendo interações sociais e com 

o ambiente, podendo acontecer no tempo livre, no deslocamento, no trabalho ou no estudo e nas 

tarefas domésticas (BRASIL, 2021a); 

 

Considerando que a  atividade física é importante para o pleno desenvolvimento humano e deve 

ser praticada em todas as fases da vida, trazendo diversos benefícios positivos para a saúde das 

pessoas, como a prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) (DING et al., 

2016), o controle do peso corporal e a melhora da qualidade de vida, do humor, da disposição, da 

interação com as outras pessoas e com o ambiente (BRASIL, 2021a; WHO, 2018).  

 

 

Considerando que a inatividade física no Brasil é responsável por 12% das mortes e 

incapacidades, ajustados para anos de vida, por câncer de mama comparado a outros fatores de 

risco modificáveis (5%) (SILVA et al., 2018); 

 

 

Considerando que aproximadamente 3% das mortes por diabetes mellitus poderiam ser evitadas 

se a população brasileira fosse fisicamente ativa (SILVA et al., 2019); 

 

  Considerando que os Impactos econômicos ao Sistema Único de Saúde (SUS), com reflexo nos 

altos custos para a atenção secundária e terciária à saúde devido aos fatores comportamentais que 

podem ser evitados pela adoção de uma vida mais ativa (RANASINGHE et al., 2021; 

BIELEMANN et al., 2015); 
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RESOLVE: 

  

Art. 1º Aprovar a Adesão do Incentivo financeiro federal de custeio para implementação de ações 

de atividades físicas no ambiente da Atenção Primária em Saúde. (APS) 

 

 

 

  

 

Francinete Marque dos Reis  

Presidente do CMSI 

 

 

Homologo a Resolução CMSI nº 09 de 23 de maio de 2022, nos termos da lei nº 021 de 26 de 

novembro de 1996, alterada pela lei 043 de 09 de novembro de 2009. Alterada pela lei 145 de 08 

de novembro de 2016 

 

 

Wanderil de Jesus Ribeiro Lima 

Secretário Municipal de Saúde 
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