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COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE

Deliberação CIB nº 50, 18-10-2013

A Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo, em reunião realizada em 17 de outubro,

de 2013 aprovou a Nota Técnica referente aos fluxos para apresentação ou revisão dos Planos de

Ação Regional da Rede Cegonha, conforme Anexo I.

ANEXO I
Nota Técnica referente aos fluxos para apresentação ou revisão dos Planos de Ação Regional

da Rede Cegonha
Considerando a necessidade de estabelecer um fluxo para a apresentação dos Planos de Ação em
construção e a necessidade de revisão de Planos já existentes e no sentido de apoiar os gestores
neste processo.
O Grupo Condutor Estadual da Rede Cegonha, para o estado de São Paulo, propõe o seguinte fluxo
para a apresentação dos Planos de Ação da Rede e/ou Revisão.

1. Documentos como referência para Apresentação e /ou revisão:
Portaria GM/SAS N. 1459 de 24/06/2013
Portaria GM/SAS N. 2351 de 5/10/2011
Portaria GM/SAS N. 650 de 5/10/2011
Portaria GM/SAS N. 930 de 10/05/2012
Portaria GM/SAS N. 1300 de 23/11/2012
Portaria GM/SAS N. 1020 de 29/05/2013
Portaria GM/SAS N. 904 de 29/05/2013

2. O plano deve ser construído e pactuado no âmbito das Regiões de Saúde/RRAS e sua
aprovação ocorrerá na GCR/CIR e GCR Redes respectivamente.

3. Cabe ao Departamento Regional de Saúde da região o encaminhamento do Plano da RRAS
(impresso e por meio eletrônico) juntamente com a Ata de Reunião da aprovação com
antecedência máxima de sete (7) dias à primeira reunião ordinária do Grupo Condutor
Estadual/SES-SP        (GCE/SES-SP) subsequente.
O Plano de Ação deve ser encaminhado à Área Técnica da Saúde da Mulher da Secretaria de
Saúde do Estado.



4. A apresentação será agendada para a reunião mensal do GCE/SES-SP, que após análise
definirá seu encaminhamento. Na necessidade de ajustes estes deverão ser realizados a
tempo do mesmo ser novamente analisado pelo GCE e submetido à Câmara Técnica e CIB
do corrente mês, não ocorrendo o cumprimento deste prazo será submetido à CT e CIB do
mês subsequente.

5. Após apresentação na Câmara Técnica o Plano impresso será encaminhado juntamente com
ofício CIB à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.

6. Os Planos serão incluídos na pauta do GCE/SES-SP por ordem de chegada e no eventual
excesso de apresentações o GCE poderá solicitar reuniões extraordinárias para a
apresentação e análise dos Planos, ficando o critério por ordem de data de envio dos
documentos por meio eletrônico, ficando o excedente automaticamente para a próxima
reunião.


