
GOVERNO
DAPARAIBA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

Resolução nº 87 /13 João Pessoa, 23 de julho de 2013

A Comissão Intergestores Bipartite no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, publicado no Diário Oficial da União em 29 de
junho de 2011, tem o importante papel de regular a estrutura organizativa do SUS, o planejamento de
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, enquanto regulamentação da Lei nº 8.080/90
fortalece o Sistema Único de Saúde;

Considerando a Resolução nº 4, de 19 de julho de 2012 que dispõe sobre a pactuação tripartite acerca das
regras relativas às responsabilidades sanitárias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para fins de
transição entre os processos operacionais do Pacto pela Saúde e a sistemática do Contrato Organizativo
da Ação Pública da Saúde (COAP); e,

Considerando a decisão da plenária da CIB-PB, na 06ª Assembléia Ordinária do dia 22 de julho de 2013

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a Agenda Estratégica para o Desenvolvimento dos Processos de Regionalização das

Ações de Saúde da Paraíba, anexo I desta resolução.

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
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GOVERNO DA PARAIBA
Secretaria de Saúde do Estado da Parilfba

Gerênciil de Phmejamento li! Gestão
Agenda Estratécita parI o Desenvolvimento dos Processos de Regiomtliuçlo das Ações de Saúde

Crenoeramil 2013/2014

Apoio a gestão municipal para o
fortalecimento do planejamento

regional nos territórios com

vistas à contratualizaçâo IRealizar mapeamento da estruturação e organização das (IR

Metas Perlodo I Setor Respondvel Parceiros

GEPLAN; Ger Executivas;
jul/13 Gab/SES COSEMS; e18; CEFOR;FAMUP;

MS

jul/13 GEPLAN GRS

]ul/13 Gab/SES I GEPLAN; Famup; Cosems

ago/13 Gab/SES I GEPLAN

--
jul/13
--j

GEPLAN IGEAS; GERAV; GEVS; COSEMS
jana ago/14

---
Anual GEPlAN GEAS; GERAV; COSEMS

mal/13 GEPLAN e16; COSEMS

jul/13 GEPLAN e16; CDSEMS

GEPlAN; Ger ElIKutivu;
jul/13 COSEMS; C18;CEfOR;FAMUP;

MS

a partir de Jul/13 Grupo Condutor do COAP

--
jul/13 GERAV; CEFQR

jul/13 eerencíes Executivas e GRS

-
jul/13 GEPLAN I Grupo Condutor do COAP

jula ago/13 I GEPLAN I Grupo Condutor do COAP

--
[ul adez/13 I GEPLAN I Grupo Condutor do COAP;GRS

jul/13 CIB; COSEMS

mai/13 Secretaria Executiva SES

Estabelecer dl:ilolo com DenaSUS,CGE,PGE,PGMs na
neaoclaçiío do processo de contratuallzaçãc no estado

AtividadesAções

Análise das Regiões de Saúde considerando a capacidade

Pctencialuer as ações e serviços de saúde considerando serviços existentes linstalada e demandas de MAC

e demandas e necessidades das Regiões de Saúde

.".. Mapeamento da existência, necessidade e natureza de
consórcios intermunicipals e regionais de saúde no estado.

Definição de financiamento baseado nas necessidades
regionais.Articular a elaboração do mapa de financiamento dos entes federativos no

estado Aprimoramento do Teto de Limite Financeiro Global às
necessidades regionais

Programação dos recursos da reserva técnica
Atuelhar a Programação Pactuada e Integrada (PPI) objetlvando a
estruturação da Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde (pGA5S) Redefinição da PPIde forma reglonalhada compatibilizada

com a PGASS.

Observações

Pactuar os Protocolos de Cooperação entre Entes Públicos (PCEP's)
Pactuação de 19PCEP's restantes para o ano corrente e
acompanhar os protocolos formalizados.

Grupo de Trabalho constituído em CIB
Propor criação de grupo de trabalho para revisão do regimento interno da

Reorganização Interna da SES, CIB, em observância aos normativos recentes. Regimento interno revisado e aprovado em ClB,
compatiblllzando os ccnsonante com o Decreto 7508/11 e Resoluções da CIT.

instrumentos de planejamento f--------------------+----
com processos de

regionalização das ações de
saúde

GCformalizado pelo secretário de estado em parceria com
Instituir Grupo Condutor pa.tao processo de elaboriçiío e pictuiÇiío dos Contritos 10 Cosems

Orlanlutivos da Ação PUblICiIem Saude Conduçãodosprocesses regionais ce ccmraruamaçao no

estado

Realizado no prazo

Realizado no prazo

Realização de diagnóstico das ações de saúde a partir dos
Indicadores por região de saúdeAprimorar os instrumentos de gestão visando ao planejamento regional

integrado e elaboração do mapa da saúde

Elaboração do mapa da saúde das regiões

Elaboração de proposta metodológica para as oficinas
regionais

Realizado no prazo

Realização de oficinas preparatórias para o planejamento
regional

Realizar oficinas junto às SMS,CIR, SES,COSEMSe GRS
Realização de oficinas de planejamento regional integrado
nas 16 regiões de saúde

Definição de agenda de oficinas junto às regiões de saúde,
visando às pactuações regionais.

N'velamentc do conhecimento dos gestcres sobre os
instrumentos de gestão

Realizar encontro estadual de gestores municipais
Potencialização da atuação da gestão municipal no
território

Realizado no prazo

Realizar parcerias com órgãos Jurídicos do estado e Auditoria do Ministerio

da Saúde. IOrdenamento Jurídico do processo e dos instrumentos de
contratuallzação, consonante com as especificidades do
estado

jul/13 Gab/SES; SE/SES ASjur/SES; CGE;MP

Encaminhamento às CIRde documento solicitando dados e I
abr/l3 GEPLAN I GRS

informações sobre o funcionamento das mesmas

Consolidação das informações e dlsponibilização para as
jul/13 GEPLAN I GRS

gerências executivas das SES,Cosems e CIB

Desenvolvimento de metodologia e instrumento
padronizado para o planejamento a ser realizado nas I jul/13 I GEPLAN I Grupo Condutor do COAP
regiões a partir das necessidades e demandas

Identificação de Regiões prlcritarlas e/ou com capacidade
jun/13 I GEPLAN Grupo Condutor do COAP

técnica para estabelecer contratualização

Contratualização em 5 Regiões de Saúde jul adez/13 Grupo Condutor do COAP

Contratualização em 11 Regiões de Saúde jan aago/14 Grupo Condutor do COAP

Realizar contratuaftraçâo nas 16 Regiões de Saúde do estado

Gab/SES; SE/SES
DENASUS; PGE;PGM's; MP;

CGE

Realizado no prazo

Aguardando retorno das CIR

jul e ago/13



"" •'",
Atividades Perrodo Setor Respondlvel

jula dez/13 GEPLAN

Jula dez/H GEPLAN

continuo GEPLAN

continuo GEPlAN

--
180/13 I GEPlAN

Pllrceiro$ ObservaçõesMetasAções

~-"'"
Apoio à elaboração dos regimentos Internos das elR

Apoio à conformação das câmaras técnicas CEFOR; Ger EXKutivu
Apoiar a eSlruturaçio li! Otlanbaçio das ClR

Estímulo à realização de reuniões sistemitlcas CEFOR; Ger Encutivn
Apoio à quaUficaçlo e

estruturlçio das CiR a partir da
aplicação do Decrete nf

7508/2011 li! da lei

Complementar n' 141/2012 IReaUzar seminário estadual das elR

Participação nas reuniões das (IR a partir dos ,roncgramas CEFOR; Ger Executiv,s

Articulação com as gerenel.s regionais de saúde li! parceiros
Intersetoriais pari preparação da metodologia li! temítlcas
do seminário

CEFOR;uer hecutillu

Nivelamentc de conheclmentcs ~ pritrcas ee plan~jam~nto
reglonal contemplando as érees t~mitlcu e linhas de
cuidado

Realizar oficinas macrorr~glonals com o objetivo de instrurnentalhar as CIR
para o plan~am~nto r~glonal e ~Iaboraçio dos contratos organizativos

jul a d~l/13 GEPlAN CEFOR;Ger Eucutillu

Realizaçio de Oficina preparatória para o desenvolvimento
dos processos de Implementaçio das Redes de Atençio

jul!13 Gerêncluhecutl\lu GEPLAN;CEFOR

Articular e slst~mltrlar o desenvolvlmentc das aeoes de At~nção a partir
das ações dos grupos condutores

Realização de Oficina de Nlvelamento com os Grupos
Condutores

Jul/13 Gerenclll$ Executl\lu GEPLAN;CEFOR;GR5

Realização ee OfIdnas Macrorreglonals 'Tecendo R~des' Igo/13 Gerinclu Executl\lu GEPlAN; CEFOR

D~finlção da composição dos grupos condutores (SE5,
1c000MSe M5

jul!13 Gerinclu Executlvu I GEPLAN;CEFOR
Instituclonanzar o Grupo Condutor da aeee de At~nção ee Doenças
Cr6nlcas/ Oncologla Aprovação por meio de resoluçio da cle a crlaçio do grupo

condutor
ago/13 Gerinclu Executlvu I GEPlAN; CEfOR; COSEM5; M5

Reestruturar os Grupos Condutores das aeees ee Atençio
existentes (Rede Cegonha, Rede Psicouocial, RUE, e P~uoa
com Deficiêndil)

ago/13 Gerências hecutl\lu I GEPlAN; CEFOR;C05EM5; MS

Elaboração do regimento Int~rno de fundonlm~nto dos

Acompanhar e fortalecer os Grupos Condutores das Redes de Atenção (Rede Igrupos condutores e aprovação ~m CIB

de Urgência e Emergêncll, Rede Cegonha, Rede de Atenç!io à Pessoa com ven''' ••.••o e pUUIl\,.IU••.••U UQ\"lunul,••m. ue leun'uc:~
Deficiência, Rede de At~nç!io Pslcossoclal e Rede de Doenças Crônicas e lordinãrras dos grupos condutores
Oncologla)

Divulgação e acompanhamento dos planos ee açio
regionais [é aprovados e as agendas de conformaçio dos
planos nas demals r~gl6es

Igo/13 I Gfiincl15 Executivas I GEPLAN;CEFOR;C05EM5; MS

1- _ . _ 1
Jun/13 I Gerinclashecutlvu I GEPLAN;CEFOR

-
Jul/13 I GerincluExecutivu I GEPLAN;CEFOR;GR5

-
jul/13 I GerincluExecutivu I GEPLAN;CEfOR

-
ago/13 I Gerinclasexecutlvu I GePLAN;CEFOR

--
agoa dez/13 I Gerinclilsexecutlvu I GEPLAN;CEFOR

--
ago 1 d~z/13 I GERAV/Geocas I GerExecutivlS

--
ago 1 d~z/13 I GERAV I GerExecutivu

Estruturaçio dos processos de
desenvolvimento das redes de

eteeçãc prlorltárias

Publicizaçio das teses de estruturlçio das redes ee
at~nção no esteec

Inserção das ações da Politica de PromoçSo à Saude no
debate das RAS, na perspectiva de garantir o acesso e a
Intellralidade do cuidado â saúde

Fortll~c~r a At~nçio B.slcl como rede crdenadcre das RAS e das redes
transversais

Implementação das ecões prloritárlas do Sist~ma Nacional
ee Vigiláncia ~m Saud~

QUlIliflCilÇiodOlimunicípios no Sistemil de de InformllçJio de
Rl!j:ulilçio, Controle e AYlIIIlIçio.SI5RCA

Apoiar a Implementação dos complexos reguladores nas Macrorregionais

Elaboração do Plano de Regulação das Redes Prlorltárlas


