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INSTRUTIVO TÉCNICO 

PLANO DE AÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS 

1. INTRODUÇÃO 

Considerando o Ofício Conjunto CONASS-CONASEMS, nº 028, de 14 de dezembro de 2021, que solicita 

a liberação de recurso, em caráter excepcional, para as ações de média e alta complexidade, em função da 

elevação dos custos com profissionais de saúde e insumos, em decorrência da pandemia da COVID-19, o 

Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/MS N° 3829, de 22 de dezembro de 2021, estabelecendo para 

a Bahia recurso financeiro do MAC, no montante de R$ 17.204.400,00, em parcela única. 

 

A Resolução CIB/BA 286/2021 que aprova a distribuição do recurso financeiro da supracitada normativa, 

por município executor de cirurgias eletivas e gestão estadual, sendo um percentual de 45,75% (R$ 

8.214.303,31) para a gestão estadual e os demais 54,25% (R$ 8.990.096,69) para a gestão municipal. 

Objetivando o acompanhamento da execução do recurso pactuado, foi decidido pela CIB Bahia, na 31ª 

Reunião Extraordinária, do dia 28 de dezembro de 2021:  (i) o recurso a ser recebido deverá ser  utilizado 

para a realização de cirurgias eletivas específicas para diminuir demanda reprimida; (ii) indicar a avaliação 

mensal da execução do recurso  pelos entes federados (gestor estadual e gestão municipal executores de 

cirurgias eletivas), devendo ser submetido à CIB, em maio de 2022, para nova análise e pactuação. 

Todos os entes federados (estado e municípios) executores (constantes no Anexo da Resolução 286/2021), 

deverão apresentar o Plano de Ação Para Execução de Cirurgias Eletivas com recurso MAC à Secretaria 

Executiva da CIB, via e-mail (sesab.cib@saude.ba.gov.br), até o dia 24 de fevereiro de 2022.  

Cada plano deve contemplar o que estabelece este Instrutivo e será avaliado pela Comissão de representação 

do GT Bipartite de Cirurgias Eletivas, para, em seguida ser elaborada a Resolução ad referendum e, após 

sua validação pelas Coordenadora e Coordenadora Adjunta da CIB, ser publicada em DOE. 

Este Instrutivo tem como objetivo padronizar os tópicos que deverão integrar os planos de ação, e que serão 

desenvolvidos pelos gestores municipais/estadual. 

2. TÓPICOS DO PLANO DE AÇÃO 

 

2.1. Diretrizes para a execução do recurso MAC: 

• Elenco de procedimentos e respectivos quantitativos; 

• Modelagem Assistencial: mutirão/ estratégia móvel/ hospital-dia/ unidade hospitalar, 

própria ou credenciada etc.; 

• Financiamento: apenas valores MAC ou complementação de tabela SIGTAP com recurso 

fonte própria. 

2.2. Abrangência e fluxo para acesso dos usuários; 

2.3. Cronograma das atividades (em meses). 

 


