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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SES - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
 

 

Resolução Resolução nº 206/2021 – CIB                                                                                                Goiânia, 19 agosto de 2021.

 
Aprova os critérios para seleção de Municípios prioritários no Estado de Goiás para implantação do Programa Vigilância da Saúde de
Populações Expostas a Agrotóxicos - VSPEA.

 

A Coordenação da Comissão Intergestores Bipar�te do Estado de Goiás, no uso das suas atribuições regimentais que lhe foi conferida e considerando:

1 – Os ar�gos 196 a 200 da Cons�tuição Federal de 1988, que tratam da Saúde;

2 – 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 e dá outras providências;

3 – A Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a u�lização, a importação, a exportação, o des�no final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências;

4 – A Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de
Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, rela�vos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária;

5 – A Lei Nº 19.423, de 26 de julho de 2016, que dispõe sobre a produção, o armazenamento, o comércio, o transporte interno, a u�lização, o des�no final de
resíduos e embalagens, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, no Estado de Goiás, e dá outras providências;

6 – A Portaria nº 264/GM/MS, de 20 de fevereiro de 2020, que atualiza a Lista Nacional de No�ficação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde
pública no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) - Anexo 1 do Anexo V à Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

 

R E S O L V E :

 

Art. 1º Aprovar na Reunião Ordinária, do dia 19 de agosto de 2021, por videoconferência, os critérios a seguir relacionados, para seleção de
Municípios prioritários no Estado de Goiás, para implantação do Programa Vigilância da saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos – VSPEA:

I – Percentual de Lavouras Temporárias e Permanentes Iden�ficadas nos Municípios;

II – Área Plantada nos Municípios em hectare;

III – Incidência de Intoxicações por Agrotóxicos por Município de Ocorrência;

 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

 

SES - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, em GOIANIA - GO, aos 19 dias do mês de agosto de 2021.
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