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PAUTA ÚNICA 
 
1. GASEC/APG: 
1.1 Discussão da Reprogramação da Programação Pactuada Integrada – PPI do Estado da Bahia. 
 
Fábio Vilas Boas Pinto, Secretário de Saúde do Estado da Bahia, iniciou a reunião colocando em apreciação as Atas 
da 263ª e 264ª Reuniões Ordinárias da CIB, realizadas em 14 de novembro e 20 de dezembro de 2018, sendo aprovadas 
pelos Membros, e passou a palavra para Cristiane Macedo fazer a apresentação da proposta de repactuação da PPI. 
 

Cristiane Macedo, técnica da COPRI/APG, resgatou as quatro etapas do processo de repactuação da PPI: 1ª Etapa -
pactuação dos ajustes na PPI, com aprovação dos objetivos, premissas, proposta metodológica para a etapa de repactuação 
das referências ambulatorial e hospitalar, repactuação das abrangências ambulatorial, hospitalar e serviços, e fechamento 
dos ajustes; 2ª Etapa - abertura do Sistema de Repactuação por referência; 3ª Etapa - proposta para as oficinas de 
repactuação; 4ª Etapa - apresentação do resultado da repactuação; 5ª Etapa - discussão da PPI, com a reabertura do 
sistema de Repactuação por referência. Reiterou que, conforme o dissenso da Reunião Extraordinária de 2018 sobre a 
PPI, ficou acordado se dar mais três meses de prazo para a reabertura do SISPPI a fim dos municípios realizarem os 
ajustes na pactuação e enviarem à CIB - e mencionou a discussão dos Planos Operativos dos hospitais neste período. 
Apresentou o resultado da 5ª etapa da repactuação - 127 municípios sem alteração do valor do teto MAC federal; 268 
municípios com aumento do valor do teto financeiro MAC federal. 22 municípios com perda do valor do teto financeiro 
MAC federal, sendo: 08 municípios com perda, por não realizar alocação de recursos no território; 02 municípios polos 
devido aos remanejamentos com perdas no seu teto financeiro federal MAC total, na reabertura tem alteração na perda; 12 
municípios com perda após a reabertura do sistema de repactuação por negar encaminhadores, retirar do território ou por 
retirada de recursos pelos municípios encaminhadores. Apresentou os municípios que teriam perda, conforme 
apresentação disponível no site.  

Luiz Galvão, Secretário Municipal de Saúde de Salvador, referiu que, pelo estudo apresentado, já se percebia as 
perdas que a Secretaria vem tendo ao longo dos anos e referiu ter ido ao Ministério da Saúde para reiterar a solicitação da 
CIB de ampliação do teto, mas não tinha obtido êxito, pois o MS refere que há um volume importante de recurso alocado 
no estado da Bahia, porém não há produção compatível. E referiu que não concordava em assumir o déficit da PPI de 29 
milhões de reais, e propôs assumir a perda de 09 milhões, que seria da parte ambulatorial que os municípios remanejaram 
para os seus tetos, desde que o estado assumisse o restante.  
 
Raul Molina, Secretário Municipal de Saúde de Cabaceiras do Paraguaçu, disse que entendia a situação de Salvador, 
mas propunha ao mesmo e ao Estado acordarem com a repactuação da PPI, com a correção das inconformidades para 
atendimento dos 416 municípios do Estado, do próprio município de Salvador e do Estado, a fim de se poder avançar 
neste processo.  
  
Ana Paula Andrade, Superintendente de Regulação do Estado da Bahia, agradeceu a Deus e pediu que desse 
sabedoria a todos para a condução da gestão nesse ano. Concordou que ainda há desafios do ponto de vista da regulação, 
porém pontuou os avanços no processo regulatório do Estado por meio do Sistema Lista Única, referindo que toda a parte 
ambulatorial das unidades do Estado já estão sendo garantidas a todos os municípios do estado por meio deste sistema e 
mencionou a necessidade da realização do controle da execução dos municípios quanto à PPI, pois muitas vezes o 
município comprova a execução da PPI através da resposta da produção, porém não garante a execução do que 
efetivamente foi programado na PPI. 
 
Stela Souza, Presidente do COSEMS e Coordenadora Adjunta da CIB, reforçou a necessidade de fazer o 
acompanhamento/monitoramento de 100% dos municípios quanto ao que foi programado do teto MAC, destacou a CIR 
como espaço potente para a realização deste processo e colocou o COSEMS à disposição do Estado, tendo em vista a 



dificuldade do mesmo desenvolver este processo pelo quadro reduzido e relatou que o COSEMS já vem desenvolvendo 
essa avaliação em relação a algumas redes específicas, como oncologia e cardiovascular.  
 
Geraldo Magela, Secretário Municipal de Saúde de Ilhéus, reiterou a importância da aprovação da repactuação, tendo 
em vista a necessidade dos 416 municípios do estado, apesar de referir a necessidade de avaliar mecanismos de ajustes do 
teto de Salvador, por tratar-se da capital e ter um volume importante de serviços e municípios a atender. 
 
José Miranda, Secretário Municipal de Saúde de São Desidério, solicitou ao gestor da capital e do estado um olhar 
sensível para a homologação da repactuação da PPI. Solicitou ao Estado agilizar a questão da oncologia no Hospital do 
Oeste e pediu ao COSEMS para apoiar junto ao MS para rever a avaliação do PMAC. 
 
Cássio Garcia, Assessor Especial do GASEC, referiu que sempre estiveram flexíveis e trabalharam de forma intensiva 
nesse período para a pactuação e em relação à elaboração dos POA, e expressou a sua satisfação com a abertura do SMS 
de Salvador para o processo de negociação hoje. 
 
Fábio Vilas Boas Pinto, Secretário de Saúde do Estado da Bahia, ressaltou a necessidade de se repensar o processo de 
pactuação da PPI e mencionou o consórcio como uma possibilidade real de se fazer esse processo de pactuação regional, 
por meio de uma estrutura interfederativa tripartite, que fortaleceria estruturas de caráter regional. Ressaltou que essa 
discussão da PPI é oportuna, pois viabiliza a garantia do processo de regionalização e descentralização do acesso à saúde, 
de maneira a assegurar o atendimento mais próximo da população e que não tenha que se dirigir a Salvador para 
realização de consultas ou exames de baixa complexidade.  Reforçou que não há sentido evoluir na assistência e continuar 
mantendo o recurso na capital, mas referendava a necessidade de se avançar na perspectiva do monitoramento e avaliação 
da pactuação pelos municípios e cada município devia evoluir com um sistema informatizado, para acompanhar a 
execução da PPI. Reiterou a fala de Ana Paula Andrade, sobre a garantia do acesso ambulatorial e hospitalar aos serviços 
sob gestão estadual para todos os municípios do estado, por meio do ‘Lista Única’ e queria que o mesmo fosse o sistema 
de todos os municípios. No que tangia à questão que aflige a todos - o dissenso na última reunião da CIB - afirmava 
ser necessário se avançar na oferta e qualificação dos serviços da PPI que estão alocados na cidade de Salvador, 
para se poder oferecer de fato o que os municípios estão pactuando. Se colocou, enquanto Estado, em favor do 
consenso, excluindo algumas inconsistências pela área técnica, concordando com a proposta de pactuação trazida à 
CIB.  
 
Stela Souza, Coordenadora Adjunta da CIB, pontuou ter ficado satisfeita com a pactuação e propôs que constasse na 
Resolução da CIB a realização de uma avaliação da PPI no 2º semestre de 2019.  
 
Silvia Carneiro, Secretária Municipal de Saúde de Mairi, solicitou que fosse considerado o pleito do município, já 
aprovado na CIR de Jacobina, de alteração da pactuação do serviço de glaucoma deste município para Feira de Santana. 
Foi referido por Ana Paula Andrade que poderiam incluir na pauta da próxima CIB para aprovação, desde que fosse 
encaminhada toda a documentação necessária.  
 
Odilon Rocha, Secretário Municipal de Saúde de São Félix, concordou com Stela Souza sobre a necessidade de 
constar em resolução um artigo tratando da avaliação da PPI e a necessidade de formação de uma comissão para 
acompanhamento e monitoramento da mesma.  
 
Denise Mascarenhas, Secretária Municipal de Saúde de Feira de Santana, pontuou o questionamento dos secretários 
que colocaram recurso nos seus tetos com a nova PPI e não têm comando único, questionando como funcionaria para ser 
repassado à gestão municipal, quando o serviço fosse municipal, sendo colocado por ela a necessidade de atualização da 
FPO destes municípios pela DICON/SUREGS. 
 
Anderson Viana, Secretário Municipal de Saúde de Barreiras, parabenizou a todos pelo momento memorável de 
aprovação da repactuação da PPI, porém observou que as perdas dos municípios que tiveram recursos remanejados por 
conta da repactuação podiam gerar impacto na oferta de serviços na região e se faria necessário o monitoramento e a 
avaliação da PPI, para comprovação da execução dos municípios.  
 
O Coordenador e a Coordenadora Adjunta da CIB reiteraram a necessidade das CIR acompanharem esse processo de 
monitoramento e avaliação da PPI e a Coordenadora Adjunta reforçou a necessidade de constar na Resolução o 
monitoramento e a avaliação da PPI no 2º semestre.  
 
REPACTUAÇÃO DA PPI APROVADA – RESOLUÇÃO CIB N° 008/2019.  
 

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 (QUINTA-FEIRA) – 14 horas 
 


