
Ofício Circular nº  8/2022-CAOPSAU                                             Curitiba, 13 de junho de 2022.

Ref. documento CIB – nível de gestão assumido pelos municípios

Colega,

Com  nossos  cumprimentos,  cabe-nos  enviar-lhe,  para  conhecimento,

documento disponibilizado pela Comissão Intergestores Bipartite do Paraná com o rol dos 76

municípios do estado que assumiram compromissos adicionais àqueles referentes à Atenção

Primária  à  Saúde,  ou  seja,  na  atenção  secundária  e  terciária,  para  além,  portanto,  das

competências  que lhes são atribuídas  pelo art.  30,  VII,  da CF  e  pelo  art.  18,  I,  da L.F.  nº

8080/90. 

Lembramos que a gestão da saúde pública é dividida em três níveis de

atenção:  primário,  secundário  e  terciário.  O modelo  é  adotado para  organizar  os  serviços

ofertados pelo SUS, de acordo com sua complexidade, por categorias determinadas pela OMS

e que buscam promover, restaurar e manter a saúde dos cidadãos. 
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A  atenção  primária  (ou  básica),  dever  de  todos  municípios,  é

caracterizada  por  um  conjunto  de  ações  de  saúde,  no  âmbito  individual  e  coletivo,  que

abrange  a  promoção  e  a  proteção  da  saúde,  a  prevenção  de  agravos,  o  diagnóstico,  o

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de

desenvolver  uma  atenção  integral  que  impacte  positivamente  na  situação  de  saúde  das

coletividades:

“Trata-se  da  principal  porta  de  entrada  do  SUS  e  do  centro  de

comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar

pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do

cuidado,  da  integralidade  da  atenção,  da  responsabilização,  da

humanização e da equidade. Isso significa dizer que a APS funciona como

um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos

mais  simples  aos  mais  complexos.  No  Brasil,  a  Atenção  Primária  é

desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade,

ocorrendo  no  local  mais  próximo  da  vida  das  pessoas.  Há  diversas

estratégias governamentais relacionadas, sendo uma delas a Estratégia

de  Saúde  da  Família  (ESF),  que  leva  serviços  multidisciplinares  às

comunidades  por  meio  das  Unidades  de Saúde da Família  (USF),  por

exemplo.  Consultas,  exames,  vacinas,  radiografias  e  outros

procedimentos são disponibilizados aos usuários nas USF. Hoje, há uma

Carteira de Serviços  da Atenção Primária  à  Saúde    (Casaps)   disponível
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para  apoiar  os  gestores  municipais  na  tomada de  decisões  e  levar  à

população o conhecimento do que encontrar na APS. Ela envolve outras

iniciativas também, como: o Programa Saúde na Hora e o Médicos pelo

Brasil. Esse trabalho é realizado nas Unidades de Saúde da Família (USF),

nas  Unidades  de  Saúde  Fluviais,  nas  Unidades  Odontológicas  Móveis

(UOM) e nas Academias de Saúde.  Entre o conjunto de iniciativas da

Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) para cuidar da população

no ambiente em que vive estão o Programa Saúde na Hora, o Médicos

pelo Brasil, o Previne Brasil e a Estratégia Saúde da Família, entre outros

programas, ações e estratégias.”1

A  atenção  especializada, por  sua  vez,  é  integrada  pelas  atenções

secundária e, eventualmente, terciária, que são, respectivamente, média e alta complexidades

(ambulatorial e especializada hospitalar). 

A média  complexidade oferece  serviços  encontrados  em  hospitais  e

ambulatórios e envolve atendimento direcionado para áreas especializadas da medicina como

pediatria, ortopedia, cardiologia, oncologia, neurologia, psiquiatria, ginecologia, oftalmologia

1 Fonte:  Ministério  da  Saúde  –  Secretaria  de  Atenção  Primária  à  Saúde,  disponível  em
https://aps.saude.gov.br/smp/smpoquee 
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entre  outras  especialidades  médicas. Alguns  municípios,  com  melhores  condições

operacionais, poderão prestar tais serviços, desde que com prévia pactuação entre gestores. 

A  alta  complexidade,  por  fim,  é  integrada  por  “hospitais  gerais  de

grande porte,  hospitais  universitários,  Santas  Casas e unidades  de ensino e  pesquisa.  São

locais  com  leitos  de  UTI,  centros  cirúrgicos  grandes  e  complexos.  Também  envolve

procedimentos que demandam tecnologia de ponta e custos maiores, como os oncológicos,

cardiovasculares, transplantes e partos de alto risco. Os especialistas da categoria estão aptos

para  tratar  casos  que  não  puderam  ser  atendidos  na  atenção  primária  ou  na  média

complexidade da atenção especializada, por serem mais singulares ou complexos. Há ainda

assistência a cirurgias reparadoras, processos de reprodução assistida, distúrbios genéticos e

hereditários, entre outros tipos de cuidados para processos menos corriqueiros”2. Geralmente

os municípios mais populosos, com maior estrutura,  condições operacionais e considerados

referência  em  saúde,  prestam  esses  serviços  a  nível  regionalizado,  sempre  com  prévia

pactuação na CIB. 

2 Fonte: Ministério da Saúde, leia mais em https://aps.saude.gov.br/noticia/16496 
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As competências de cada ente federativo constam dos arts. 15 a 18, da

Lei nº 8.080/90. No entanto, não constam de forma tão clara sob o ponto de vista assistencial.

A lei não especifica como se dá a divisão das responsabilidades. 

Para tanto, os municípios e o estado pactuam na Comissão Intergestores

Bipartite as atribuições sanitárias que assumirão em determinado território. Rigorosamente,

essa partilha de atribuições deveria constar do COAP – Contrato Organizativo de Ação Pública,

previsto no Decreto nº 7.508/2011. No entanto, até o momento, tais contratos não foram

firmados na maioria dos estados brasileiros, de forma que a organização segue sendo ditada

por pactuação entre gestores.

No Paraná, a maioria dos municípios de pequeno e médio portes, não

assumiu a responsabilidade integral pelas ações e serviços de saúde locais, ou seja, na prática,

continua prestando apenas aquelas de nível básico. Afirma-se, no jargão sanitário, que tais

entes  federativos  atuam  na  “gestão  da  atenção  básica”,  cabendo  ao  estado,  portanto,  a

prestação de serviços de média e alta complexidades (MAC).
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Por  outro  lado,  os  municípios  que  assumiram  a  média  e  a  alta

complexidades dos serviços (MAC), pactuaram a “gestão plena” dos serviços SUS na Comissão

Intergestores  Bipartite,  possibilitando,  assim,  que  os  recursos  federais  relativos  ao  seu

território  passem a ser  transferidos  diretamente pelo Fundo Nacional  de  Saúde ao Fundo

Municipal de Saúde e não mais ao Fundo Estadual de Saúde. 

Sobre  o  tema,  a  Nota  Técnica  nº  1/2019,  do  CAOP  Saúde  Pública

esclarece: 

“Essa pactuação envolve a  assunção de novas responsabilidades  pelo

município.  Deve  ser  ela  precedida  de  séria  análise,  em  que  restem

evidenciadas as vantagens dessa decisão, os custos a ela inerentes,  a

demonstração de que possui capacidade financeira para assumi-la sem

prejuízo das demais obrigações com serviços e ações de saúde que já

estão sob sua responsabilidade e os motivos que embasaram tal decisão.

O tema deve ser previamente discutido no Conselho Municipal de Saúde

(art. 1o , §2o , da Lei nº 8.142/90) e levar à alteração do plano municipal

de saúde (art. 36 da Lei nº 8.080/90), pois o financiamento das ações e

serviços  de  saúde  são  fiscalizados  pelo  primeiro  e  devem  constar  do

segundo.  É  que  decidir  pela  assunção  (ou  não)  de  responsabilidades

sobre todo o sistema de saúde é uma decisão estratégica para a gestão

do  SUS  em  dado  território,  que  altera  por  completo  os  afazeres

Ofício Circular nº 8/2022
CAOP de Proteção à Saúde Pública

caop.saude@mppr.mp.br

mailto:caop.saude@mppr.mp.br


sanitários assumidos pelo município, que deixará de responder apenas

pela atenção básica. Como já adiantado, não é incomum que a verba

transferida  pela  União  seja  insuficiente  ao  cumprimento  das

responsabilidades assumidas  quando da assunção desse compromisso

mais amplo.

Logo,  a  necessidade  de  complementação  com  recursos  próprios  é

altamente  provável  (senão,  certa),  eventualmente  com  concurso  do

estado.

Em  municípios  de  pequeno  porte  que  assumem  a  gestão  de  todo  o

sistema (isto é, responsabilizam-se, também, pela assistência hospitalar

existente no seu território) não é incomum que os seus recursos próprios

destinados à saúde básica passem a ser utilizados, cada vez mais, em

ações e serviços públicos da atenção especializada e de nível hospitalar.

De  regra,  essas  ações  são  as  mais  custosas  e  atingem  reduzido

percentual da população. Por outro lado, a atenção básica, quando bem

organizada,  possui  custos  menores  e  pode  representar  solução  para

aproximadamente  80%  dos  problemas  de  saúde  havidos  em  dado

território ”3. 

É importante, portanto, que conheçamos a extensão das competências

de cada gestor na área da saúde, a fim de identificar não só o nível de relacionamento a ser

3 Vide Nota Técnica nº 1/2019 – CAOP SAÚDE - contratualização dos serviços privados pelo SUS, disponível em 
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/notas_tecnicas/2019/Nota_Tecnica_1-19-CAOPAU_13_3_19.pdf 
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estabelecido,  mas,  também,  qual  o  administrador  público  incumbido  de  satisfazer

determinada demanda em saúde para a ele nos dirigirmos, quando necessário.

Com tal objetivo, segue, em anexo, para seu conhecimento, a relação de

municípios  que se habilitaram a prestar  serviços  especializados,  de  maior  complexidade e

custo que os da atenção primária à saúde4, sendo os responsáveis pela gestão do “Teto MAC”5

(antiga gestão plena), conforme pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Permanecendo  à  sua  disposição,  renovamos-lhe  nossas

manifestações da mais elevada consideração.

MARCO ANTONIO TEIXEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MICHELLE RIBEIRO MORRONE FONTANA

PROMOTORA DE JUSTIÇA

DANIEL PEDRO LOURENÇO

PROMOTOR DE JUSTIÇA

4 Legenda: “todo o sistema”: Alta e Média Complexidade – ambulatorial e hospitalar. “MC-A”: média complexidade
ambulatorial; “MAC-A”: Média e Alta Complexidade Ambulatorial. 

5 “O financiamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade das três esferas de governo, como determina a
Constituição Federal de 1988. No que se refere à participação da União, as transferências de recursos aos estados,
Distrito Federal e municípios estão disciplinadas pela portaria ministerial nº 204/2007, cujo texto foi transcrito para a
Portaria de Consolidação nº 6, com a modificação dada pela Portaria GM/MS nº 3.992/2017, que transforma o que eram
blocos em grupos de financiamento que integram um único bloco de custeio, incluindo o que se destina às ações e
serviços ambulatoriais e hospitalares, conhecido como Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade, ou Teto MAC.
Os estados e municípios são livres para apresentar solicitações de incremento do valor do teto MAC, ao Ministério da
Saúde (MS),  explicitando o valor, finalidade, justificativa e manifestação de apoio ao pleito,  por parte da Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) do estado”. Vide   https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-aumento-do-limite-financeiro-
de-media-e-alta-complexidade#:~:text=O%20teto%20MAC%20%C3%A9%20um,e%20refeito%20a%20cada%20ano. 
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