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COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
Deliberação CIB – 82, de 16-12-2009
A Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo, em reunião realizada em 10 de dezembro de
2009, aprovou as Orientações para elaboração, adequação ou ajuste e monitoramento dos Planos
Operativos dos estabelecimentos de saúde do SUS SP, de referencia intermunicipal e interregional,
conforme Anexo I.
Anexo I
Orientações para elaboração, adequação ou ajuste e monitoramento dos Planos Operativos dos
estabelecimentos de saúde do SUS SP, CIB 10/12/2009
A implantação da PPI no Estado de São Paulo iniciou-se em novembro de 2008, com uma primeira avaliação
realizada nos meses de junho e julho que apontou dificuldades em sua operacionalização. Por outro lado, o
processo apoiado pela CIB, de planejamento nos municípios, articulado ao Pacto pela Saúde e ao
planejamento regional, reforçaram a necessidade de elaboração de planos operativos dos estabelecimentos
de saúde de referência intermunicipal e/ou interregional que correspondam às necessidades regionais e
sejam aprovados pelos CGR. Nos casos de estabelecimentos que sejam referência para mais de uma região
de saúde, os planos operativos deverão ser discutidos também nas Comissões Interregiões de Saúde - CIR correspondentes, num fluxo semelhante à pactuação da Programação Pactuada e Integrada - PPI.
A maioria dos estabelecimentos que prestam serviços ao SUS no estado estão contratualizados e dispõem
de planos operativos. O desafio que se coloca é a adequação destes `a PPI, bem como sua pactuação nos
CGR (e CIR, quando for o caso).
Portanto, a proposta não é engessar um modelo único para os planos, mas estabelecer princípios de sua
construção, pactuação e monitoramento, respeitando a autonomia dos gestores e o grau de dificuldade para
que os estabelecimentos e serviços façam as adaptações necessárias.
A adequação dos Planos Operativos deverá envolver todos os estabelecimentos que se constituem em
referências intermunicipais e/ou interregionais.
A base para a elaboração e ajustes é a PPI.
Nesse processo devem ser estabelecidas metas quantitativas e qualitativas passiveis de serem monitoradas
pelo CGR (e CIR, quando for o caso).
Compete a cada Gestor:
a) apresentar a proposta do plano operativo ao CGR ( e na CIR, quando for o caso),
b) negociar e formalizar o plano operativo junto ao prestador.
Cada CGR (CIR quando for o caso), considerando os diferentes graus de ajustes necessários nos
estabelecimentos e serviços de saúde, definirá os prazos para apresentação das propostas pelos gestores.
Nesse sentido, A CIB aprova que sejam adotados pelos CGR os seguintes passos:
1. Mapear os municípios que são referência intermunicipal e/ou interregional.
2. Identificar os estabelecimentos destes municípios responsáveis pela maior parte da oferta (maior
importância regional e/ou interregional), separando por tipo de gestão (municipal ou estadual).
3. Identificar os recursos financeiros federais alocados por gestão e por estabelecimento de referência.
4. Propor e aprovar os níveis de agregação de procedimentos que vão compor o plano operativo.
5. Levantar a produção desses estabelecimentos quando possível separando por população própria e
referenciada, segundo os níveis de agregação aprovados.
6. Comparar a produção desses estabelecimentos com os quantitativos previstos na PPI.
7. Levantar a capacidade instalada por estabelecimento.
8. Definir e ou adequar as metas quantitativas (físicos e financeiros) segundo os níveis de agregação
pactuados e o cronograma de implementação.
9. Definir e ou adequar metas qualitativas monitoráveis.
10. Aprovar os Planos Operativos no CGR/(CIR) e encaminhar à CIB para o que couber.
11. Definir os critérios, periodicidade (trimestral/quadrimestral) e responsáveis pelo monitoramento dos
Planos Operativos Observações

1. A base de alocação da programação por estabelecimento deve refletir o resultado da PPI. Devem ser
utilizados os relatórios disponíveis no site www.saude.sp.gov.br/ppi.
2. Para a identificação da capacidade de atendimento em relação à quantidade referenciada (própria e de
outros municípios) é recomendável a utilização das seguintes ferramentas:
dados atualizados de produção, relatórios do CNES, planos operativos existentes, convênios e contratos
existentes, informações e discussões com os prestadores.
3. O Plano Operativo dos estabelecimentos deve ser monitorado pelo CGR ou por uma Comissão ou
Câmara Técnica, por ele designada levando em consideração as metas quantitativas e qualitativas
alcançadas.
4. Cabe ao gestor das referencias disponibilizar informações aos CGR por município de residência
viabilizando o acompanhamento e controle da execução.
5. Pode ter ocorrido a inclusão de novos serviços ou estabelecimentos ao SUS cadastrados no CNES
durante ou após o período de elaboração da PPI e que, portanto, não geraram série histórica no período.
Nesses casos, dentro do limite da PPI e do limite financeiro federal, poderão ser incluídos na programação.
6. Os CGR (CIR), quando necessário, devem definir um cronograma de execução das metas contidas no
plano, considerando os tempos necessários aos ajustes e as agendas estabelecidas pelos CGR no momento
da avaliação da PPI realizada em junho de 2008.

