Caracterização dos Objetivos - (PPA 2016-2019)
OBJETIVO 0725 - Aprimorar a relação interfederativa e a atuação do Ministério da

Saúde como gestor federal do SUS.
CARACTERIZAÇÃO (somente a parte referente à relação interfederativa): A
conformação jurídica do SUS define que as ações e serviços de saúde, desenvolvidos
pelos entes federativos, sejam organizados de forma regionalizada e hierarquizada,
dadas a dimensão territorial e complexidades para promover a equidade, integralidade e
universalidade. Essa definição constitucional impõe ao SUS modelo diferenciado de
gestão. Isso requer da administração pública a adoção de mecanismos que permitam aos
entes autônomos se organizarem de modo a executar uma gestão regionalizada e
compartilhada.
Nessa perspectiva, o Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP)
se apresenta, à luz do Decreto 7.508/11, como um importante instrumento para
organizar e integrar as ações e os serviços de saúde na Região, que se traduz em um
acordo de colaboração firmado entre os entes federativos, no qual define as
responsabilidades e os recursos financeiros de cada signatário, de forma a garantir a
integralidade da assistência à saúde da população.
A implementação ocorrerá mediante: a revisão do COAP; a pactuação de novos
critérios de rateio entre os entes federados a partir das responsabilidades sanitárias; a
tipificação de 100% das regiões assistenciais, observando a capacidade de garantir a
atenção integral à saúde; a elaboração e pactuação, de forma tripartite, dos planos de
investimento para 100% das regiões de saúde, de forma a garantir a atenção integral e
orientar a aplicação dos recursos oriundos das emendas impositivas; a qualificação do
apoio institucional à implantação do COAP; e a constituição de um processo de apoio
aos estados, com base em uma agenda de cooperação técnica alinhada às demandas
prioritárias para o fortalecimento da gestão do SUS, construída com gestores das
Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde
(COSEMS).

