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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 285ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 30/02/2021 – 09:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 285ª Reunião Ordinária da CIB de 2021 às 09:13.  

Foram ratificadas as resoluções CIB em Ad Referendum de Nº 023, 030, 033, 035, 037, 038, 039 e 

042/2021. Informado que todas essas resoluções foram discutidas e aprovadas no GT de Leitos que se reúne 

semanalmente.  

 

1. Informes: 

 

Comunicado sobre Credenciamentos solicitados ao MS de ESF – Equipe de Saúde da Família de Serra Preta, 

Teixeira de Freitas, Tucano, Maraú, Esplanada, Feira de Santana e Luiz Eduardo Magalhães. ESB – Equipe 

de Saúde Bucal de Esplanada, Conceição do Jacuipe, Serra Preta, Santa Bárbara, Tucano e Luiz Eduardo 

Magalhães. EAB – Equipe de Atenção Básica de Cardeal da Silva e Pedrão. ACS – Agente Comunitário de 

Saúde de Tucano, Paratinga, Esplanada e Luiz Eduardo Magalhães. Gerente de Saúde da Família de Pedrão, 

Cardeal da Silva e Serra Preta. UOM – Unidade Odontológica Móvel de Esplanada e Serra Preta. NASF de 

Serra Preta. Aprovadas pela CIB. 

Encaminhamento: Apresentar na próxima CIB a situação atual na Bahia sobre os credenciamentos e 

coberturas dos serviços de Atenção Básica. 

 

1.1 Apresentação sobre Comissões Intergestores do SUS. 

Realizada apresentação pela Secretaria Executiva da CIB sobre as normativas e legislação para 

funcionamento das Comissões Intergestores para conhecimento de todos. As COMISSÕES 

INTERFEDERATIVAS são Espaços de discussão e pactuação entre as gestões do SUS nas três esferas, 

federal, estadual e municipal para negociação e pactuação dos aspectos operacionais das políticas de saúde; 

Criados em cumprimento à normatização do SUS (Normas Operacionais Básicas do – NOB e as Normas 

Operacionais da Assistência à Saúde – NOAS) e Ratificadas pelas Portarias do Pacto Pela Saúde, pelo 

Decreto 7508/2011 e Lei Federal 12.466/2011. 

Existe no Âmbito nacional - Comissão Intergestores Tripartite (CIT); Estadual pela Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB) e Regional – Comissão Intergestores Regionais (CIR). Tem a finalidade de pactuar a 

organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde. As 

Comissões Intergestores pactuarão:  

I - aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS;  

II - diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e 

contrarreferência;  

III - diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de 

atenção à saúde;  

IV - responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde; e  

V - referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da 

integralidade da assistência.  

Em relação a organização e funcionamento da CIB/BA e CIR/BA: 

A CIB e as CIR são constituídas por: 

I – Plenário;  

II – Secretaria Executiva da CIB-BA;  

e III – Câmara Técnica da Bipartite – CT: a) Grupos de Trabalho – GT. 

As reuniões da CIB-BA E CIR são abertas ao público, porém só os membros têm poder de deliberação, que 

deve ser por consenso. Entretanto – os gestores e técnicos municipais tem acesso a fala, ponderações e 

questões que norteiam as decisões conforme segue no histórico de reuniões. 

2001 - Reuniões realizadas no auditório João Torres - participação de outros gestores, além dos membros 

representados pelo COSEMS e estado; 

2008 – reuniões realizadas no auditório da UPB ou Assembleia Legislativa - capacidade para 300-374 

pessoas; 

2020 – reuniões realizadas por webconferência pelo telessaúde, em função da pandemia do coronavírus, - 75 

pessoas com fala, mas com acesso aos demais por chat. 



2021 – reuniões realizadas por webconferência pelo zoom, em função da pandemia do coronavírus – 750  

pessoas, por webinar para organização das falas e questões – desde a 10ª reunião extraordinária – fala aos 

gestores municipais para questionamentos e perguntas.  

N. PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DA CIB/BA 2001-2021 

REUNIÕES PRESENCIAIS 2001 A 2019 

AUDITÓRIO JOÃO TORRES – 80-120 PESSOAS 

AUDITÓRIO UPB – 150 A 374 PESSOAS 

REUNIÕES POR WEBCONFERÊNCIA 2020-2021 

2020 –100 A 250 PESSOAS 

2021 –150 A 600 PESSOAS 

 

2. Secretaria Executiva da CIB e SAIS/DAB/DAE: 

2.2 Tutorial com instruções para que as CIR definam os componentes e fluxos da linha do cuidado às 

pessoas com HTLV. 

Será encaminhado o tutorial por e-mail ao COSEMS e Secretarias Executivas das CIR.  

 

3. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE – SUVISA/DIVEP:  
3.1 SINASC e SIM. 

Reforçada a necessidade de alimentação dos Sistemas de Informação em função da condicionalidade do repasse 

do recurso pelo MS.  

 

HOMOLOGAÇÃO 

 

1. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DGC/DAE:  

1.1 Credenciamento/Habilitação: 

Credenciamento de Laqueadura Tubária e Vasectomia no Hospital Português – Unidade Municipal Antônio 

Carlos Magalhães do município de Euclides da Cinha. Credenciamento da Equipe Multiprofissional de 

Atenção Especializada em Saúde Mental (eMAESM) – Tipo 1 no Hospital Municipal Dra. Josefa Monteiro 

do município de Caem. Credenciamento de CAPS I nos municípios de Andorinha e Fátima. Aprovado pela 

CIB. Homologado pela CIB. Resoluções CIB N. 044, 045, 046 E 047/2021. 

 

1.2 Habilitação do Centro de Parto Normal – CPN intra-hospitalar da Maternidade Professor José 

Maria de Magalhães Neto (MPJMMN) no PAR da Região Metropolitana de Salvador – RMS; 

Aprovada a homologação pelos Membros da CIB. Resolução CIB N. 048/2021. 

 

1.3 Expansão da frota do SAMU Regional de Alagoinhas, contemplando os municípios da Região de 

Saúde de Ribeirado Pombal – Antas, Banzaê, Cicero Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Fatima, 

Heliópolis, Nova Soure, Novo Triunfo, Paripiranga, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal e Sitio 

do Quinto e Adustina;  

Aprovada a homologação pelos Membros da CIB. Resolução CIB N. 049/2021. 

 

1.4 Ampliação da frota do SAMU Regional de Alagoinhas, contemplando o município de Pedrão com 

uma Unidade de Suporte Básico – USB; 

 Aprovada a homologação pelos Membros da CIB. Resolução CIB N. 050/2021. 

 

1.5 Termo de Compromisso de Funcionamento da UPA do Palame, do município de Esplanada, Porte 

I, sob gestão municipal com opção de custeio I;  

Aprovada a homologação pelos Membros da CIB. Resolução CIB N. 051/2021. 

 

1.6 Aprovação do detalhamento do componente de Atenção Domiciliar da Rede de Atenção às 

Urgências do município de Inhambupe. 

Aprovada a homologação pelos Membros da CIB. Resolução CIB N. 052/2021. 

 

2. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE – SUVISA/DIVEP:  

2.1 Plano Estadual de Chagas. 

Ministério da Saúde aprovou repasse de recurso para fortalecer as ações contra Chagas e o Plano contempla 

os municípios priorizados. RESOLUÇÃO A SER PUBLICADA.  

Encaminhamento: Reforçar a informação com os municípios para melhorar a implementação das ações de 

combate a chagas.  

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

1. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DGC/DAE:  

1.1 Portaria GM/MS Nº 3.396, de 11 de dezembro de 2020: Dispõe sobre a transferência de incentivo 

financeiro federal de custeio para o fortalecimento das ações de equidade na Atenção Primária à 

Saúde considerando o cadastro de povos e comunidades tradicionais.  

Realizada apresentação sobre a Portaria GM/MS Nº 3.396, DE 11 de dezembro DE 2020 que dispõe sobre a 

transferência de incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento das ações de equidade na 

Atenção Primária à Saúde considerando o cadastro de povos e comunidades tradicionais.  

Apresentados os Considerandos da Portaria e os Artigos conforme segue: 

Art. 2º Para efeitos desta Portaria, considerou-se por povos e comunidades tradicionais o estabelecido no 

inciso I do art. 3º do Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, observado o cadastro no SISAB de:  

Anirobeiras; Agroextrativistas; VIII. Ciganos; IX. Geraizeiros; XVI . Marisqueiros; XX – Povos Indígenas; 

XXI- Povos Quilombolas; XXII – Povos de terreiros/matriz africana; XXV- Ribeirinhos. 

Art. 4º O incentivo financeiro de que trata esta Portaria será transferido aos municípios e Distrito Federal, em 

parcela única, considerando o quantitativo de equipes que possuem cadastro de usuários pertencentes ao 

conjunto de populações descritas no art. 2º desta Portaria, e corresponderá aos seguintes valores: 

      
I - R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por equipe de Saúde da Família (eSF); 

II - R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) por equipe de Atenção Primária - Modalidade II 30h; e 

III - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) por equipe de Atenção Primária - Modalidade I 20h. 

§ 1º O incentivo financeiro de que trata esta Portaria será transferido do Fundo Nacional de Saúde aos 

Fundos Municipais e Distrital de Saúde, de forma automática e em parcela única, considerando o 

quantitativo de equipes credenciadas e homologadas pelo Ministério da Saúde, que cumpriram o estabelecido 

no caput, de acordo com o Anexo a esta Portaria. 

§ 2º A definição das equipes de que trata este artigo foi realizada considerando dados de cadastro extraídos 

do SISAB com atualização até a competência agosto de 2020, de acordo com as regras de validação de 

cadastro da capitação ponderada do Programa Previne Brasil, disponíveis em Nota Técnica Explicativa - 

Relatório de Cadastro constante no SISAB. 

§ 3º A transferência do incentivo financeiro de que trata esta Portaria dispensa a necessidade de solicitação 

de adesão. 

Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos de que trata esta Portaria será realizada por meio 

do Relatório Anual de Gestão (RAG) do ente federativo beneficiado. 

Link acesso a Portaria 3.96, de 11/12/2020:https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-

3.396-de-11-de-dezembro-de-2020-293856921#:~:text=Dispõe sobre a transferência de,de povos e 

comunidades tradicionais  

 

Encaminhamento: Solicitado que os 64 municípios que não preencheram o formulário sobre a população 

quilombola e Ribeirinha finalizem o questionário, a fim de levantarem a situação e passar para o MS. 

 

1.2 Apresentação da Situação de Leitos para enfrentamento à COVID-19 na Bahia.  

Realizada apresentação sobre a Rede Assistencial COVID 19 em março de 2021.  

ESTIMATIVA DE NECESSIDADE DE LEITOS 

Parâmetros: 

• Projeção de 1% da população baiana infectada, 

•  Crescimento médio diário de 7% em novos casos de infecção, 

•  Necessidade de internação em 15% dos casos confirmados, sendo 7% em UTI e 8% em leitos clínicos,  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.396-de-11-de-dezembro-de-2020-293856921
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.396-de-11-de-dezembro-de-2020-293856921
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.396-de-11-de-dezembro-de-2020-293856921
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.396-de-11-de-dezembro-de-2020-293856921
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.396-de-11-de-dezembro-de-2020-293856921
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.396-de-11-de-dezembro-de-2020-293856921
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.396-de-11-de-dezembro-de-2020-293856921
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.396-de-11-de-dezembro-de-2020-293856921


• TMP de 07 dias na UTI e 14 dias em leitos clínicos (parâmetro OMS),  

• Tempo médio de duplicação da epidemia de 5,1 dias. 

Estimativa de Necessidade de leitos para atenção ao COVID, por 

Macrorregião de Saúde - Bahia  

Macrorregião   UTI  
Leito 

clínico  
TOTAL  

Leste  735  964  1699  

Centro-Leste  167  249  416  

Nordeste  62  106  168  

Centro-Norte  50  77  127  

Norte  91  144  235  

Oeste  110  187  297  

Sudoeste  177  293  470  

Sul  192  298  490  

Extremo-Sul  86  137  223  

TOTAL  1670  2455  4125  

 

OBS: sem alterações significativas, mesmo com a atualização sistemática dos dados! 

Situação atual dos leitos: Leitos ativos: 72% dos planejados 

 
Quanto a evolução dos leitos, Ampliou 67% dos leitos ativos, de dez/20 a março/21. 

Em relação a tipologia dos leitos, 51% Clínicos com total de 1612 leitos; 47% UTI com total de 1469 leitos e 

50 leitos de suporte ventilatório. 

Do total de leitos ativos em relação ao tipo de gestão: 

68% Estadual com total 2093 leitos 

32% Municipal com total 988 leitos 

UTI: 

74% Estadual com total 1085 leitos 

26% Municipal com total 384 leitos 

Clínicos: 

63% Estadual com total 1008 leitos 

37% Municipal com total 604 leitos 

Natureza dos Leitos: 

 
MONITORAMENTO DA TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (%), DADOS: BAHIA e 

Macrorregião de Saúde 



    
 

   
 

Apresentado também por Região de Saúde a Taxa de ocupação de leitos. 

Solicitado esclarecimento sobre o fluxo de habilitação dos leitos de suporte ventilatório pulmonar – LSVP. 

Naia esclareceu o fluxo, referindo que os municípios devem direcionar para e-mail da DICON Ofício de 

solicitação de LSVP e a área acrescenta o Ofício do Secretário de Estado, insere na Reunião do GT de Leitos 

para aprovação e posterior publicação de Resolução CIB em ad referendum e envia ao respectivo município 

solicitante.  

 

2. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE – 

SUVISA/DIVEP/CIVED/CODTV/ COAGRAVOS:  

2.1 Situação Epidemiológica das Arboviroses no Estado da Bahia;  

Realizada apresentação sobre Vigilância Epidemiológica das Arboviroses com RESUMO DADOS 

ARBOVIROSES – BAHIA 2020 

  
Referida a redução do percentual de casos de Dengue, Chikungunya e Zica em relação ao ano anterior.  

 

CASOS PROVÁVEIS E COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DAS ARBOVIROSES POR MACRORREGIÃO, 

BAHIA - 2021 

 



 
 

 

Informado também que 25 municípios da Bahia estão com índice de Infestação por Dengue acima de 100; 11 

municípios com CI acima de 100 para Chikungunya e 1 municípios com CI acima de 100 para Zika em 

2021.  

 

Estratégias adotadas/programadas pela DIVEP/SUVISA/SESAB para Prevenção e Controle das 

Arboviroses 

• Elaboração e divulgação de monitoramentos semanais; 

• Publicação de boletins epidemiológicos mensais; 

• Intervenção com emprego de UBV acoplado a veículo em 5 municípios (Central, Luís Eduardo Magalhães, 

Barreiras, Macaúbas e Rio do Pires);  

• Participação na 1ª Jornada Estadual sobre Doenças de transmissão Vetorial; 

• Realização de Web reunião (tema: Ações de campo dos Agente de Combate às Endemias (ACE) sob o 

escopo da Nota Técnica 11/2020)  

• Participação no Comitê Estadual de SCZV; 

• Programação de reuniões mensais da Sala Estadual de Coordenação e Controle Arboviroses; 

• Web reunião com os Agentes de Combate às Endemias programada para o dia 31/03/2021 (tema: Visita 

domiciliar em tempos de COVID-19).  

 

2.2 Ampliação de Testagem Rápida para Sífilis.  

Realizada apresentação pela DIVEP sobre Ampliação da testagem rápida para Sífilis, Hepatites e HIV nos 

serviços de saúde do Estado da Bahia. A ampliação da testagem rápida para Sífilis, Hepatites e HIV, 

enquanto estratégia de prevenção secundária, propõe rastrear precocemente os casos positivos para 

tratamento oportuno, reduzir a morbimortalidade, o risco de transmissão destes agravos no território e 

prevenir a transmissão vertical, sendo uma prioridade da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, em 

conformidade com as diretrizes do MS, OPAS e OMS. Taxa de incidência de sífilis adquirida (por 100 mil 

habitantes), taxa de incidência de sífilis em gestantes e de sífilis congênita (por 1.000 nascidos vivos), 

segundo ano de diagnóstico. Bahia, 2012 a 2019. 

 
 

Sinalizado aumento progressivo da detecção de sífilis adquirida, em gestantes e congênita de 2012 a 2018 e 

Decréscimo discreto entre 2018 e 2019. 



Taxa de detecção de hepatite viral (por 100 mil habitantes) segundo agente etiológico e ano de notificação. 

Bahia, 2012 a 2019 com Aumento da detecção de HBV e HCV entre 2017 e 2018. 

 
 

 

Casos de aids (número de casos e taxa de detecção/100mil hab.), por ano diagnóstico. Bahia, 2010 a 2019 

sendo que entre 2013 e 2019 houve queda na taxa de detecção da Aids e Variação de 10,6 para 6,3 (taxa de 

detecção/100 mil hab). 

  
 

Quantitativo de Testes Rápidos disponíveis, Bahia, dezembro de 2020: 

 
 

Proposta: 

• Ampliar a oferta de testagem rápida para Sífilis, Hepatites Virais e HIV nos serviços de saúde do Estado da 

Bahia.  

• Recomenda-se a realização da testagem rápida para diagnóstico de HIV, Sífilis e Hepatites Virais a todos 

usuários durante atendimento nos serviços de saúde, garantindo o sigilo das informações e resultados 

evidenciados de forma segura ao usuário.  



• A periodicidade da testagem rápida recomendada é a do seguimento de rastreamentos às ISTs contidas no 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente 

Transmissíveis. 

Entende-se por serviços de saúde, todos os pontos de atenção à saúde que compõe a rede de saúde do Estado, 

distribuídos por 417 municípios baianos, são eles:  

- Unidades Básicas de Saúde(UBS) e Estratégia Saúde da Família (ESF)  

- Serviços de Atenção Especializada (SAE / CTA)  

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) - CAPS - Consultórios de Rua  

- Policlínicas  

- Rede Hospitalar  

- Unidades de Saúde do Sistema Prisional  

- Clínicas de Hemodiálise  

- Instituições de Longa Permanência. 

Ferramentas utilizadas para habilitação e execução da testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites Virais: 

→SISLOGLAB – Sistema de Controle Logístico de Insumos Laboratoriais → TELELAB – Programa de 

educação permanente, do Ministério da Saúde.  

• Oferta obrigatória da testagem para Sífilis, Hepatites e HIV na faixa etária a partir de 12* anos de idade, 

através dos kits já disponibilizados, por todo e qualquer profissional de saúde.  

• Início imediato de tratamento dos casos positivos conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

(PCDT) das IST mencionadas nesta resolução.  

• Convocação de parcerias para testagem.  

• Acompanhamento, seguimento e monitoramento conforme protocolos.  

• Garantir efetiva notificação do caso no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN. 

 

Laboratório: 

• Mediante resultados reagentes às ISTs, realizar o encaminhamento seguro à Unidade de Saúde da Família/ 

AB e/ou Serviços Especializados para início imediato de tratamento dos casos positivos conforme PCDT, 

convocação de parcerias e garantir efetiva notificação do caso no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação por meio da Vigilância Epidemiológica local.  

• Independente do ponto acessado na rede para testagem, todo usuário com testagem reagente deve ser 

remetido à AB para acompanhamento, garantindo o processo de referência e contrarreferência.  

• Este fluxo está sujeito a alterações decorrentes das atualizações técnicas voltadas ao enfrentamento dos 

agravos em questão, e das mudanças observadas em todo o cenário epidemiológico, considerando as 

constantes atualizações disponibilizadas pela OMS e MS. 

 

Desafios: 

• Garantir o registro dos testes rápidos realizados e possíveis perdas no Sistema de Informação, para melhor 

gerenciamento do insumo, por meio de capacitação para os profissionais de saúde para realizar a testagem 

rápida nas unidades de saúde, com ênfase no registro da informação.  

• Estabelecer o fluxo de diagnóstico e tratamento dos casos positivos na rede de assistência à saúde.  

• Buscar para investigação e tratamento, quando necessário, a rede de transmissão associada ao caso positivo.  

• Déficit de recursos humanos na rede de assistência. 

 

3. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO 

DA BAHIA – APG/COPLAN:  

3.1 DigiSUS. 

Realizada apresentação pela APG sobre o DigiSUS Gestor com esclarecimento que o Módulo Planejamento 

foi instituído pela Portaria GM nº 750 de 29 de abril de 2019, em substituição aos antigos sistemas de gestão 

SISPACTO e SARGSUS. Informam que é obrigatório o uso do DigiSUS pelos gestores de saúde municipais, 

estaduais e federal para o registro das informações referentes ao Plano de Saúde (PS), Programação Anual de 

Saúde (PAS) e das metas da Pactuação Interfederativa de Indicadores, além da elaboração dos Relatórios 

Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) e Relatório Anual de Gestão (RAG) para que seja enviado 

para apreciação dos respectivos Conselhos de Saúde. A atual situação dos instrumentos de planejamento no 

sistema está da seguinte forma: 



 
 

 
 
SITUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO POR REGIÃO DE SAÚDE: 

 

 
 

 
 



 
 

A Lei Complementar nº 141/2012, dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração de Relatórios de Gestão 

(anual e quadrimestrais) e apresentação no período legal em audiência pública na Casa Legislativa ao 

respectivo Conselho de Saúde. Cabendo ao conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não 

das normas dispostas nesta Lei Complementar. A Lei nº 8.429/1992 fala que em situações em que houver 

ausência de prestação de contas, trata como ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: VI - deixar de prestar contas quando 

esteja obrigado a fazê-lo. Na oportunidade, ressaltam os prazos legais de entrega dos instrumentos de 

planejamento pelos gestores, conforme LC 141/2012 e Portaria 2.135/2013:  

• Plano de Saúde (PS): compatível com os prazos do PPA; deve considerar as diretrizes definidas pelos 

Conselhos e Conferências de Saúde e deve ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Saúde 

respectivo e disponibilizado em meio eletrônico;  

• Programação Anual de Saúde (PAS): elaboração e envio para aprovação do respectivo Conselho de Saúde 

antes da data de encaminhamento da LDO do exercício correspondente, à qual será dada ampla divulgação, 

inclusive em meios eletrônicos de acesso público; execução no ano subsequente;  

• Relatório Anual de Gestão (RAG): enviado ao respectivo Conselho de Saúde até o dia 30 de março do ano 

seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo, por meio eletrônico;  

• 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA): deve ser apresentado até final de maio 

(quadrimestre janeiro-abril) em audiência pública na Casa Legislativa;  

• 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA): deve ser apresentado até final de setembro 

(quadrimestre maio-agosto) em audiência pública na Casa Legislativa;  

• 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA): deve ser apresentado até final de fevereiro 

(quadrimestre setembro-dezembro) em audiência pública na Casa Legislativa;  

• Pactuação interfederativa (definição de metas para os indicadores): até 31 de março de cada ano (Resolução 

CIT nº 8/2016), exceto em 2020, prorrogado até 31 de julho (Ato nº 11, de 27 de maio de 2020, relativo à 

Decisão Ad referendum da Comissão Intergestores Tripartite). 

Como esclarecimentos adicionais, fazem considerações às legislações que referenciam a suspensão de 

recursos diante da não apresentação dos instrumentos de gestão, a saber:  

a) Artigo 22º da Lei Complementar 141/2012 condiciona suspensão de recursos caso o Ente não possua 

plano de saúde (...);  

b) Artigo 2º do Decreto nº 1.232/1994 acrescenta que a transferência de recursos do Fundo Nacional de 

Saúde destinados à cobertura dos serviços e ações de saúde fica condicionada à apresentação de plano de 

saúde aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde (...); e  

c) Artigo 4° da Lei nº 8.142/1990 condiciona o recebimento de recursos destinados a ações e serviços 

públicos de saúde a existência do plano de saúde e dos relatórios de gestão (...) 

 

Aproveita para informar sobre o CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS: 

A PORTARIA Nº 1.812, DE 22 DE JULHO DE 2020, institui, para o exercício de 2020, incentivo financeiro 

de custeio, aos Estados e ao Distrito Federal, para o aprimoramento das ações de gestão, planejamento e 

regionalização da saúde, visando à organização e à governança da Rede de Atenção à Saúde, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde.  



Art. 1º Fica instituído, para o exercício de 2020, incentivo financeiro de custeio aos Estados e ao Distrito 

Federal que apresentarem projetos destinados ao aprimoramento das ações de gestão, planejamento e 

regionalização da saúde, visando à organização e à governança da Rede de Atenção à Saúde - RAS, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.  

Art. 2º O incentivo financeiro de que trata esta Portaria terá o valor de até:  

•I - R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), para o Distrito Federal ou para Estados com até 200 

municípios; ou  

•II - R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), para Estados com mais de 200 municípios.  

Parágrafo único. O incentivo financeiro será transferido, na modalidade fundo a fundo, para os Estados e 

Distrito Federal, em parcela única, após a publicação da portaria de homologação do projeto. 

O Projeto tem como Produto qualificar a gestão municipal para o planejamento e gestão em saúde, na 

elaboração dos instrumentos de planejamento e nas pactuações interfederativas, promovendo o uso do 

sistema de informação nacional – DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento (DGMP). A proposta é de 

disponibilização do Manual de Apoio à elaboração de Planejamento em Saúde para os municípios. O curso 

será realizado nas 9 macrorregiões do estado da Bahia, contemplando os gestores e técnicos municipais de 

saúde dos 417 municípios. 

Encaminhamento: Solicitar ao MS informação referente a como preencher o DIGISUS no caso de 

municípios que estão em uma nova gestão e não encontraram o PMS para proceder com alimentação. 

 

PACTUAÇÃO 
 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação COVID.  

A SESAB informa sobre o movimento que está ocorrendo no Brasil sobre a vacinação dos profissionais de 

Segurança e Professores. Proposta de antecipar 5% da vacina para o público dos policiais (PM) com mais de 

50 anos. Total de 3.442 policiais. Salvador propõe ampliar com os mesmos critérios para a guarda civil e 

transalvador. Proposta de ampliar para a guarda civil de todo Bahia com escalonamento: Inicia com a PM, e 

conforme for chegando vacina amplia para a guarda civil (na quinta feira) e demais categorias de segurança 

com mais de 50 anos. Necessidade de levantar o quantitativo desse púbico para aprovar o quantitativo que 

será destinado na próxima CIB extraordinária. Pactuado a proposta pela CIB. RESOLUÇÃO CIB N. 

055/2021 
 

2. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DAE:  

2.1 Mudança na opção de financiamento da UPA de Senhor do Bomfim;  

Mudança de UPA para ter dois médicos por turno. Aprovado pela equipe técnica da SESAB. Pactuado pelos 

membros da CIB. RESOLUÇÃO A SER PUBLICADA. 
 

2.2 Alocação recurso financeiro no âmbito da Portaria GM/MS Nº 3712/2021.  

Realizada apresentação da Resolução pela DAE da aprovação do plano e proposta de distribuição de recurso 

- PT GM/MS nº 3.712, de 22/12/2020.  

Essa Portaria institui, em caráter excepcional, incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento 

do acesso às ações integradas para rastreamento, detecção precoce e controle do câncer no Sistema Único de 

Saúde. Tem como Objetivos:  

•  Fortalecer e dar continuidade as ações de detecção precoce na APS e AE, por meio de rastreamento e 

diagnóstico precoce do CA de Mama e de Colo de Útero, com ampliação da cobertura na população alvo, a 

partir das recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde.  

•  Subsidiar o planejamento e a regulação das ações no rastreamento e detecção precoce do Câncer de mama 

e de colo do útero.  

•  Servir de referência para a previsão e estimativa na efetivação do conjunto mínimo de procedimentos a 

serem ofertados à população-alvo.  

Premissas  

•  Obrigatoriedade do envio do Plano de Ação (PA) ao MS.  

•  O PA deve contar com programação das ações nos territórios e previsão do alcance dessas ações.  

•  Pactuação em CIB do PA com a programação das ações;  

•  A data limite para envio da Resolução CIB com aprovação do PA será 31 de março de 2021.  

Condicionantes  

•  Devolução dos recursos ao FNS em caso do não cumprimento das pactuações.  

•  Monitoramento da estratégia pelo MS, a partir da ampliação de, no mínimo, 30% no percentual da 

produção de cada um dos procedimentos preconizados para o ano de 2021, a partir do percentual de 

desempenho apurado no ano de 2019.  

Eixos propostos para o Plano de Ação  



1) Ampliação da produção de procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos CA de Colo de Útero e de CA de 

Mama.  

2) Organizar a Linha do Cuidado do Paciente com CA de Colo de Útero e CA de Mama.  

3) Capacitação de profissionais da Atenção Básica voltada ao câncer de colo de útero e câncer de mama  

Realização de ações diagnósticas e/ou terapêuticas para o enfrentamento do câncer de mama e de colo de 

útero em Unidades da Rede Própria da SESAB 

A distribuição do Recurso foi aprovada por eixo e gestão conforme segue e por executor, conforme anexo 

III da Resolução. 

EIXOS CÂNCER DE MAMA E COLO DE ÚTERO 
GESTÃO TOTAL 

(R$) GM (R$) GE (R$) 

Ampliação da produção de procedimentos diagnósticos 

e/ou terapêuticos do CA de Mama 
2.240.076,66 2.412.050,26 4.652.126,92 

Ampliação da produção dos procedimentos diagnósticos 

e/ou terapêuticos do CA de Colo de Útero 
1.684.990,71 489.975,99 2.174.966,70 

Capacitação de profissionais da Atenção Básica voltada ao 

câncer de colo de útero e câncer de mama 
___ 967.677,48 967.677,48 

Realização de ações diagnósticas e/ou terapêuticas para o 

enfrentamento do câncer de mama e de colo de útero em 

Unidades da Rede Própria da SESAB 

___ 1.882.003,67 1.882.003,67 

TOTAL 3.925.067,37 5.740.071,67 9.676.774,77 

PERCENTUAL 41% 59% 100% 

 

Informado que o Plano Estadual estará disponível no site da CIB para acesso de todos. 

Encaminhamento: Pactuado pelos membros CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 053/2021 
 

3. DICON/SUREGS/ GASEC/COSEMS  

3.1 Portaria nº 3641, de 21 de dezembro de 2020, que define a estratégia de acesso aos Procedimentos 

Cirúrgicos Eletivos no âmbito do SUS;  

Apresentação da proposta de Resolução sobre CIRURGIAS ELETIVAS – EXERCÍCIO 2021, PORTARIA 

GM/MS Nº 3.461 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 que define para o exercício de 2021 estratégia do 

acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A portaria 

mantém a mesma estratégia de 2020 e a proposta é, considerando a situação epidemiológica vivida, 

manter a mesma pactuação do ano anterior.  
 

 
 

 
➢ Considerada a quantidade de procedimentos que exceder a meta física de produção mensal, estabelecida 

por gestor, financiada por meio do limite financeiro de média e alta complexidade (MAC), referente à 



média mensal da produção aprovada no teto MAC relativa aos procedimentos constantes do ANEXO II E 

ANEXO III NO ANO DE 2018; 

➢ Parâmetro para o rateio do recurso a POPULAÇÃO ESTIMADA ANO 2019; 

➢  De forma excepcional, poderão ser contemplados com recursos desta portaria, as gestões estaduais e 

municipais que não atendam ao perfil do tópico anterior, mas que tenham produção aprovada no teto MAC 

relativa aos procedimentos constantes do ANEXO II E ANEXO III no ano de 2019, mediante deliberação 

da CIB, desde que haja o comprometimento da respectiva gestão com a execução dos procedimentos e após 

comunicação oficial da CIB ao DRAC/SAES/MS. 

➢ Mantido não majorar os procedimentos oftalmológicos e mantido as majorações feitas anteriormente. 

 

 
 

Encaminhamento: Pactuado pelos membros CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 054/2021 

 

3.2 Transferência do recurso do UNACON de Santo Antônio de Jesus. 

Informado anteriormente sobre essa solicitação do município em transferir o recurso do UNCON de Santo 

Antônio de Jesus para a gestão estadual e existe negociação com o prestador para que essa ação ocorra. O 

Estado já tem contratualização com essa unidade o que facilitaria a transação. Ressalva que seria retroativa 

para cumprir a necessidade de iniciar a assistência e uso do recurso que está entrando. Colocado que a região 

de saúde não discutiu essa situação.  

 

Encaminhamento: A região de Santo Antônio de Jesus irá se reunir com a presença da SESAB e após 

decisão e documentação enviada, será aprovada por ad. referendum. Aprovado o encaminhamento pelos 

membros da CIB. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA: 22/04/2021 


