


FUNDAMENTOS LEGAIS

Constituição Federal de 1988

• Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de

cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de

serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos,

serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços

transferidos.



DEFINIÇÃO

Consórcios públicos são parcerias formadas por dois ou

mais entes da Federação para a gestão associada de

serviços públicos, bem como para a transferência total ou

parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à

continuidade dos serviços transferidos. (MCASP, 8ª edição)



COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

• Promover o fortalecimento e integração dos governos locais;

• Estabelecer colaboração recíproca para a consecução de fins
convergentes que não se solucionariam pela atuação isolada;

• Promover meios de inovações na gestão que propiciam a
execução de serviços e políticas públicas com maior
eficiência, agilidade, transparência, racionalidade e
otimização do uso dos recursos públicos;

• Assumir responsabilidades e resultados decorrentes da
execução de serviços e políticas públicas convergentes
(comuns).



CARACTERÍSTICAS DOS CONSÓRCIOS 
INTERFEDERATIVOS DE SAÚDE

• É uma Associação pública, com personalidade jurídica de direito público;

• É uma Autarquia interfederativa, que integra a administração indireta do
Estado e dos Municípios Consorciados;

• Constituída por Protocolo de Intenções e regida por Estatuto;

• Obriga-se as normas de contabilidade, orçamento, responsabilidade fiscal,
licitações e contratos aplicáveis às entidade públicas;

• Quadro de pessoal: provimento por concurso (permanente), processo
seletivo simplificado (temporário), livre nomeação e exonerações
(comissionados), submetido as regras da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT);

• Recursos: Contrato de rateio, prestação de serviços, doações, cessão de
uso etc.



VANTAGENS
• Economia de escala – compras e ações conjuntas;

• Uso   compartilhado   de   equipamentos  e   pessoal   técnico;

• Amplia conceitos e troca de experiências;

• Maior transparência;

• Preferência   nos  repasses  de  recursos  (Art. 37 do   Decreto 6.017/07);

• Somar     competências,    experiências   e    talentos    individuais;

• Políticas de incentivos externos;

• Descentralização dos serviços;

• Estrutura e equipamentos modernos.



DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

• Estatuto do Consórcio

• Contrato de Rateio

• Contrato de Programa



• INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS: Cedidos pelo Estado

- Imóvel onde funciona a Policlínica;

- Equipamentos médicos hospitalares;

- Móveis e utensílios;

- Microônibus;

- Vans.

• FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES: Contratos de Rateio

- Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio;

- Manutenção das Atividades da Policlínica.

RECURSOS ALOCADOS 



ORGANOGRAMA DO CONSÓRCIO

ASSEMBLEIA 
GERAL

PRESIDENCIA E 
VICE-

PRESIDENCIA

DIRETORIA 
GERAL 

(POLICLÍNICA)

DIRETORIA 
EXECUTIVA

DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA

ASSESSORIA 
ESPECIAL

CONSELHO 
CONSULTIVO

CONSELHO 
FISCAL



POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE

Superintendência de Atenção Integral à Saúde - SAIS

Diretoria de Gestão em Unidades Consorciadas e em Parceria Público Privada - DGECOP

Coordenação de Avaliação e Monitoramento em Unidades Consorciadas e em Parceria Público Privado - CAMCOP



O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO

 Iniciativa do Governo do Estado da Bahia; através de consórcio interfederativo

entre Estado e Municípios, de implantar a Policlínica Regional de Saúde do

tipo II;

 Valor médio da obra de R$ 13.000.000,00 (treze milhões) e valor médio dos

equipamentos de R$ 10.000.000,00 (dez milhões);

 Custeio mensal da Policlínica de R$ 770.000,00/mês e dos Micro-Ônibus R$

84.834,40 mil/mês , sendo 40% do Governo do Estado;

 Capacidade de Cobertura populacional de 500 a 800 mil pessoas;

 O edifício da Policlínica Regional de Saúde possui 2.848,32 m² de área

construída em pavimento térreo.





É uma Unidade Especializada de Apoio Diagnóstico e

Terapêutico, com fins de prestar serviços de média e alta

complexidade na rede de saúde da região, ampliando o acesso

ambulatorial às diversas especialidades e exames em busca da

resolutividade da atenção à saúde do usuário.

O QUE É POLICLÍNICA REGIONAL DE 

SAÚDE?



OBJETIVOS

 Qualificar o diagnóstico precoce e resolubilidade no tratamento;

 Melhorar os resultados sanitários nas condições crônicas;

 Diminuir as referências à hospitais;

 Aumentar a eficiência dos sistemas de atenção à saúde;

 Produzir serviços mais custo/efetivos;

 Garantir a integralidade do cuidado;

 Aumentar a satisfação dos usuários.



ACESSO A POLICLÍNICA
• As vagas são disponibilizadas no Sistema Integrado de Gestão em Saúde -

SIGES para o município, segundo agenda programada com os profissionais e

capacidade instalada, de forma per capita;

•A policlínica não tem cota para si de consulta e exames;

• O regulador municipal cadastra e agenda os usuários no SIGES para

realização de consultas, exames e transporte;



• O município define pontos e horários de parada do micro-ônibus para

embarque de usuário, segundo o roteiro e controla as respectivas vagas;

• As consultas, exames e biopsias serão solicitadas por profissional de

saúde de nível superior atuante nos serviços da atenção básica,

prioritariamente, bem como, da secundária e terciária;

• As consultas de enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, farmacêutico serão

de demanda interna e, portanto, marcados na recepção da policlínica;

ACESSO A POLICLÍNICA



• As consultas a equipe multiprofissional: enfermeiros, nutricionistas, psicólogos,
farmacêutico são de demanda interna e, portanto, marcados na recepção da
policlínica;

• Os exames laboratoriais/patológicos solicitados pelos médicos da policlínica
também são de demanda interna e marcados na recepção;

• Os resultados dos exames ficam guardados na Policlínica, sendo os
motoristas os responsáveis pela entrega nas SMS, mediante rota.

 O município é responsável pela entrega dos exames aos pacientes, mediante
fluxo municipal estabelecido.

ACESSO A POLICLÍNICA



SIGES



Módulo Caminhos 
do Cuidar –
Lei nº 12.732



ORGANOGRAMA DA POLICLÍNICA

DIRETORIA 
GERAL

DIRETORIA 
ASSISTENCIAL

OUVIDORIA

ASSESSORIA 
TÉCNICA

ASSESSORIA 
TÉCNICA



DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS

• Manual de Acesso das Policlínicas

• Regimento Interno 

• Gratificação Individual de Desempenho - GID



2020

CARDÁPIO DE CONSULTAS E EXAMES

EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL

ASSISTENTE SOCIAL

ENFERMEIRO

FARMACÊUTICO

NUTRICIONISTA

PSICOLOGIA

ESPECIALIDADES MÉDICAS

ANESTESIOLOGIA

ANGIOLOGIA

CARDIOLOGIA

CIRURGIA GERAL

DERMATOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

GINECOLOGIA E OBSTETRICIA

INFECTOLOGIA

MASTOLOGIA

NEUROLOGIA

OFTALMOLOGIA

ORTOPEDIA

OTORRINOLARINGOLOGIA

PNEUMOLOGIA

RADIOLOGIA

REUMATOLOGIA

UROLOGIA

EXAMES E PROCEDIMENTOS 

BIÓPSIAS

COLONOSCOPIA

ECOCARDIOGRAMA

ELETROCARDIOGRAMA

ELETROENCEFALOGRAMA

ELETRONEUROMIOGRAFIA

ENDOSCOPIA

ERGOMETRIA

ESPIROMETRIA

HISTEROSCOPIA

HOLTER

MAMOGRAFIA

MAPA

PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO

RAIO X

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA  COM E SEM 

CONTRASTE

TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE

TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO

TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO

ULTRASSONOGRAFIA

VASECTOMIA

VIDEOLARINGOSCOPIA
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Vivian Carvalho Souza Xisto

Enfermeira

Coordenadora em Exercício 

CAMCOP/DGECOP/SAIS/SESAB

E-mail: vivian.xisto@saude.ba.gov.br

Tel: (71) 3115-4380

Vinicius Perim de Moraes

Advogado

Coordenador 

COGECON/DGECOP/SAIS/SESAB

E-mail: vinicius.moraes1@saude.ba.gov.br

Tel: (71) 3115-8340
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SITUAÇÃO DO SAMU 192
NO ESTADO DA BAHIA

Fevereiro 2021



SAMU 192

     Conceito: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem como objetivo
chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou
emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências
situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica,
entre outras.



Atendimento Primário - SAMU 192



Atendimento Secundário - SAMU 192



 

      As CRU são estruturas físicas constituídas por profissionais (médicos, telefonistas auxiliares de
regulação médica e rádio-operadores) capacitados em regulação dos chamados telefônicos que
demandam orientação e/ou atendimento de urgência, por meio de uma classificação e priorização
das necessidades de assistência em urgência, além de ordenar o fluxo efetivo das referências e
contrarreferências dentro de uma Rede de Atenção, tendo por base a grade de referência pré-
estabelecida;

SAMU 192: ESTRUTURA

    As unidades móveis (USB/USA) são reguladas pela CRU com o objetivo de garantir o menor tempo
resposta, considerando os recursos existentes, deslocando de forma mais rápida a ambulância para
atender a solicitação de acordo com a gravidade e a localização.

USB -UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO / USA- UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO



Senhor do Bonfim

Feira de
 Santana

Irece/
Jacobina 

Bom Jesus da Lapa/
Sta Maria da Vitória

Ilhéus/Valença

Metropolitano de Salvador
Sto Antonio de Jesus/Cruz das Almas

Teixeira de Freitas

Juazeiro

Alagoinhas

Serrinha

Jequié

DISTRIBUIÇÃO DE CRU E
EQUIPAMENTOS NO ESTADO DA BAHIA

Barreiras/
Ibotirama

Vitória da Conquista/
Itapetinga

Eunapolis/Porto Seguro

Paulo Afonso

Guanambi

Brumado

Itabuna

Camaçari

https://www.canva.com/design/DAEWTv5hiBk/WerAC2eWJ5fBxt8rJgvj9Q/view?utm_content=DAEWTv5hiBk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEVReThhEU/nWRnmmhoUJsZlZu21ibtEg/view?utm_content=DAEVReThhEU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEVReThhEU/nWRnmmhoUJsZlZu21ibtEg/view?utm_content=DAEVReThhEU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEVReThhEU/nWRnmmhoUJsZlZu21ibtEg/view?utm_content=DAEVReThhEU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTtbdMtQ/kWx5ccJmBqVSEbbwERcz9g/view?utm_content=DAEWTtbdMtQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTtbdMtQ/kWx5ccJmBqVSEbbwERcz9g/view?utm_content=DAEWTtbdMtQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTtbdMtQ/kWx5ccJmBqVSEbbwERcz9g/view?utm_content=DAEWTtbdMtQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTkjSrN8/RJPyiCiNRokq8KM_6ZhZQg/view?utm_content=DAEWTkjSrN8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTkjSrN8/RJPyiCiNRokq8KM_6ZhZQg/view?utm_content=DAEWTkjSrN8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTiwr8fo/Q9ezMGAbyluVmWdMAhtKJQ/view?utm_content=DAEWTiwr8fo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTW0SltI/zUmgQDSWcE_OznFsQmNZwQ/view?utm_content=DAEWTW0SltI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTmr3eMU/oK4mzF5Ifl7-0NXWmYO1Iw/view?utm_content=DAEWTmr3eMU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWZFtaTXI/9hP0RqzFWpVPN9Ljvq-R_Q/view?utm_content=DAEWZFtaTXI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWThmxkuk/qigFwfEezduUdZRI__4F5A/view?utm_content=DAEWThmxkuk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTQij7co/rbdyiEIMHpBXlw0GZwj4Fw/view?utm_content=DAEWTQij7co&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWZJLPv7U/_QR8ZmHO_PPb2-kL-4iO-Q/view?utm_content=DAEWZJLPv7U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWToPTOVA/E1tjv-0-eljAdTf7ZoWnSg/view?utm_content=DAEWToPTOVA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEVReThhEU/nWRnmmhoUJsZlZu21ibtEg/view?utm_content=DAEVReThhEU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://www.canva.com/design/DAEWTm6NOcI/qlC54RiigSkcPVcDTLhLaQ/view?utm_content=DAEWTm6NOcI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTm6NOcI/qlC54RiigSkcPVcDTLhLaQ/view?utm_content=DAEWTm6NOcI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTiass7o/yPaFRjhjngOVRJfYrwS5ww/view?utm_content=DAEWTiass7o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTiass7o/yPaFRjhjngOVRJfYrwS5ww/view?utm_content=DAEWTiass7o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTaRctso/T5H-N9aelHMGFeYN5RMAJA/view?utm_content=DAEWTaRctso&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTiiPADM/yCF-tY34HUhWJvsuqiOT_g/view?utm_content=DAEWTiiPADM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTo1HUwk/uCXJRSuGP0T9AoTuag2ffA/view?utm_content=DAEWTo1HUwk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTlvmEJo/Qn39O4xAEDLo2E9ybzNjkw/view?utm_content=DAEWTlvmEJo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTihxPSE/zEh8JHZn-RnKYWZvFBmk_w/view?utm_content=DAEWTihxPSE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEWTfFVExQ/Yy6GNOKTq6sdvzsl9kLcQA/view?utm_content=DAEWTfFVExQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


PROJETO SAMU 192 EM
ANDAMENTO

SEABRA/
ITABERABA

RIBEIRA DO POMBAL



SAMU 192: COBERTURA  POPULACIONAL POR
MACRORREGIÃO, BAHIA - 2021



HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Habilitação: processo pelo qual o SAMU 192 e as Centrais de Regulação das
Urgências cumprem determinados requisitos do processo de habilitação,
tornando-se aptos ao recebimento dos incentivos financeiros repassados pelo
Ministério da Saúde, tanto para investimento quanto para custeio;

Qualificação: processo pelo qual o componente SAMU 192 regional já
habilitado cumpre requisitos de qualificação estabelecidos nesta Portaria,
passando a fazer jus a novos valores de custeio.



HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO POR
EQUIPAMENTODO SAMU 192 - BAHIA



A base legal para o cofinanciamento do SAMU 192 é a Portaria de Consolidação nº 06 que tem origem
na Portaria GM/MS nº 1010/2012, estabelecendo que as despesas de custeio mensal do componente
SAMU 192 são de responsabilidade compartilhada, de forma tripartite, entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios.

COFINANCIAMENTO TRIPARTITE

I – União: 50% (cinquenta por cento) da despesa;
II – Estado: no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa; e
III – Município: assume o restante da despesa.

PERCENTUAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO
SAMU 192 POR ESFERA DE GESTÃO



COFINANCIAMENTO (RATEIO)

Aprovação do
rateio em CIR

Envio da ATA da
CIR para

COUR/DAE para
elaboração dos

Termos de
Compromisso

Municípios com
UBS assinam

Termo de
Compromisso

Publicação em Diário
Oficial do Estado

COUR/DAE elabora
planilha físico
orçamentária

mensal

FESBA repassa valores
do custeio estadual

com respectivo rateio
para os Fundos

Municipais de Saúde



COFINANCIAMENTO (RATEIO)

Termos de Compromissos com os seguintes dados: nome dos gestores, nº do CPF e RG, data
de publicação do DOM, CNPJ e endereço da Prefeitura, para confecção dos mesmos e
posteriores encaminhamentos aos municípios para assinatura;

Ata da CIR, atualizada e assinada por todos os membros presentes na CIR, com os devidos
valores de repasse de cada município correspondente aos equipamentos (USA e CRU).

Observação 1: O Estado só poderá transferir o valor de cofinanciamento do município que aloca
o equipamento e que esteja habilitado, e o município que irá receber o repasse  já deverá ter o
equipamento habilitado. 

Observação 2: Prazo de renovação: 1 a 2 anos.



SUSPENSÃO DE RECURSOS
Ocorre a suspensão (interrupção temporária ou definitiva) do custeio mensal quando o
equipamento (USB, USA, Moto, embarcação ou CRU) se enquadram nas situações descritas abaixo: 
    
  I – O cadastro do CNES das CRU, das Bases Descentralizadas e respectivas unidades móveis não for
mantido atualizado;
 II – O registro da produção das CRU e das Unidades Móveis cadastradas não for feito por 03 (três)
meses consecutivos no SIA/SUS, podendo ser temporária ou definitiva, conforme reestabelecimento
ou não da apresentação das produções no sistema de informação.

 Ocorre a desabilitação (desativação da habilitação) quando na ausência do registro de produção das
CRU e das Unidades Móveis cadastradas no SIAS/SUS por 06 (seis) meses consecutivos.

Observação: O custeio deverá ser regularizado conforme valor vigente na competência em que o
registro no SIA/SUS for regularizado, sem ônus ao Ministério da Saúde relativo ao repasse
retroativo.



PRODUÇÃO DO SAMU
A produção do SAMU deverá ser enviada pelo município através

do processamento do SIA/SUS municipal

O que fazer?

Atualizar o CNES das unidades  (CRU, Unidade Móvel
de nível Pré-hospitalar na Área de Urgência) com
Serviços/classificação e profissionais do SAMU 192.

Elaborar a FPO Magnético com os
procedimentos da PT GM/MS nº288 e
exportar esse orçamento para o SIA- SUS.

Todos os município devem  elaborar a sua FPO MAG considerando os procedimentos constantes na Portaria GM/MS 
 nº288, de 12/03/2018 e a quantidade de acordo com a produção da unidade, mesmo sendo procedimentos de média
complexidade, pois todos são cadastrados com Pacto de gestão de média complexidade. 

OBS: A SESAB solicitou ao Ministério da Saúde para possibilitar que a produção do SAMU fosse realizada pelo 
próprio município independente da sua Gestão, diante disso, cada município deveria elaborar a sua FPO.



DESAFIOS

Manter a estrutura adequada para garantir a habilitação;

Garantir insumos, equipamentos e medicações;

Garantir educação permanente de acordo com o planejamento anual;

Reduzir/minimizar a precarização dos vínculos dos trabalhadores;

Identificar estratégias para minimizar a rotatividade de profissionais;



Email: dae.cour@saude.ba.gov.br / Telefone: (71) 3115-4398/4399
 


