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ANEXO 7

 

Requisitos para qualificação de regiões / microrregiões e meios de verificação correspondentes

 

Requisitos Meios de Verificação

Habilitação do(s) município(s)-sede do(s) 

módulo(s) assistencial(is) em: Gestão Plena 

do Sistema Municipal, quando comando único 

do município, ou em Gestão Plena

da Atenção Básica Ampliada, quando comando 

único do estado, e de todos os demais 

municípios da microrregião na condição de 

Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.

1. Declaração da CIB.

Comprovação pelo(s) município(s)-sede do(s) 

módulo(s) assistencial(is) da capacidade de 

ofertar o conjunto dos serviços 

correspondentes ao primeiro nível de 

referência intermunicipal com suficiência, para 

sua população e para a população de outros e 

comprovação pelo (s) município (s) -pólo da 

região/microrregião da um conjunto de 

serviços correspondentes a um nível de 

atenção acima do módulo assistencial, de 

acordo com a complexidade e critérios 

complementares definidos por cada estado.

2. Informações do SIA e SIH/

SUS;

Cadastro dos serviços de saúde;

Declaração da CIB atestando a 

capacidade do município de 

ofertar os serviços de referência.

3. Termo de Compromisso para garantia de 

acesso firmado entre o(s) muni- cípio(s)-sede 

e o estado, para o atendimento da população 

dos demais municípios pertencentes ao(s) 

módulo(s) assistencial(is).

3. Termo de garantia de 

referência.

4. Ajuste do comando único 4. Declaração da CIB atestando 

o comando único.

5. Apresentação dos mecanismos de regulação 

da garantia de acesso da população aos 

serviços de referência intermunicipal

5. Declaração da CIB 

explicitando os mecanismos que 

regulamentarão a referência 

entre municípios.

6. Programação Pactuada e Integrada 

concluída, com definição dos limites 

financeiros para todos os municípios do 

estado, com a separação das parcelas 

financeiras correspondentes à própria 

população e à população referida.

6. Apresentação da PPI pelo 

Gestor estadual com as 

respectivas declarações da CIB.
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7. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Serviços de Saúde existente na região/

microrregião concluído.

7. Apresentação do cadastro 

dos serviços de saúde.

 

 

http://saudeinfonews.com.br/abre_legislacao.php?COD=17497 (2 of 2) [10/9/2009 14:49:50]


	saudeinfonews.com.br
	Portal Saúde InfoNews


