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ADVERTÊNCIA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro
Comissão Intergestores Tripartite

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 19 DE JUNHO DE 2013
Dispõe sobre as regras do processo de pactuação de
Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para os anos
de 2013 - 2015, com vistas ao fortalecimento do
planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e a
implementação do Contrato Organizativo da Ação
Pública da Saúde (COAP).
A COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 14-A da Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, e o art. 32 do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, e
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências;
Considerando o disposto no art. 30 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a
necessidade de construção ascendente e de compatibilização sistêmica dos instrumentos de planejamento da saúde;
Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011,
que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
Considerando o disposto no art. 24 da Resolução nº 3/CIT, de 30 de janeiro de 2012, que dispõe que os
indicadores do Pacto pela Vida e de Gestão serão incorporados, no que couber, no Indicador Nacional de Garantia do
Acesso, expresso no Indicador de Desempenho do SUS (IDSUS), de observância nacional e obrigatória;
Considerando a Resolução nº 4/CIT, de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre a pactuação tripartite acerca das
regras relativas às responsabilidades sanitárias no âmbito do SUS, para fins de transição entre os processos
operacionais do Pacto pela Saúde e a sistemática do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP);
Considerando a Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, que divulgou o Pacto pela Saúde e aprovou
suas respectivas diretrizes operacionais;
Considerando a pactuação ocorrida na reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em 24 de novembro de
2011, sobre as diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do SUS; e
Considerando as premissas para pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores com vistas ao
fortalecimento do Planejamento em Saúde, para os anos de 2013-2015, pactuadas na reunião da CIT em 28 de fevereiro
de 2013, resolve:
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre as regras do processo de pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e
Indicadores para os anos de 2013-2015, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde
(SUS) e para a implementação do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP).
Art. 2º No processo de planejamento do SUS, as Diretrizes, os Objetivos, as Metas e Indicadores pactuados
devem estar expressos harmonicamente nos diferentes documentos adotados pelos gestores de saúde, servindo como
base para o monitoramento e avaliação pelos entes federados nas três esferas de governo.
§ 1º Para fins do disposto no "caput", os documentos adotados são o Plano de Saúde, a Programação Anual de
Saúde, o Relatório de Gestão, os Relatórios Quadrimestrais e Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária de que
trata a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e o COAP, quando da sua elaboração, formalização e
atualização.
§ 2º O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento
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integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento das metas de saúde.
§ 3º O monitoramento e a avaliação de que trata o "caput" servirão para indicações de adoção de medidas
corretivas necessárias, o exercício do controle social e a retroalimentação do ciclo de planejamento.
Art. 3º Fica estabelecido rol único de indicadores para pactuação nacional, classificados em universais e
específicos, vinculados às diretrizes do Plano Nacional de Saúde, de modo a refletir a implantação das políticas
prioritárias no âmbito do SUS, respeitado o § 4º do art. 30 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.
§ 1º As Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para pactuação nos anos de 2013-2015 são os constantes no
Anexo, com possibilidade de serem submetidos, quando necessário, a ajuste anual mediante pactuação na Comissão
Intergestores Tripartite (CIT).
§ 2º Para a pactuação nos anos de 2013-2015 será considerado indicador universal aquele de pactuação comum
e obrigatória nacionalmente e indicador específico aquele que expressa especificidade local, sendo de tal forma
obrigatória a sua pactuação nesse território.
§ 3º O ente federado poderá incluir outros indicadores, observadas as especificidades locais e as diretrizes
aprovadas pelos respectivos Conselhos de Saúde.
Art. 4º Os entes federados que não assinarem o COAP farão o registro, a cada ano, da pactuação das Diretrizes,
Objetivos, Metas e Indicadores no sistema informatizado do Ministério da Saúde denominado SISPACTO.
§ 1º A pactuação regional precederá a pactuação estadual, sendo as metas municipais e estaduais registradas no
SISPACTO.
§ 2º A pactuação seguirá o seguinte fluxo:
I - pactuação municipal:
a) pactuação em nível regional na Comissão Intergestores Regional (CIR) das Diretrizes, Objetivos, Metas e
Indicadores correspondentes à esfera municipal, observadas as especificidades locais;
b) aprovação da pactuação pelo Conselho Municipal de Saúde; e
c) formalização do processo de pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores pelas Secretarias
Municipais de Saúde - mediante registro e validação no SISPACTO, com posterior homologação pela respectiva
Secretaria Estadual de Saúde; e
II - pactuação estadual e do Distrito Federal:
a) pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ou no Colegiado de Gestão da Saúde do Distrito Federal
(CGSES/DF) das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores correspondentes, respectivamente,à esfera estadual e do
Distrito Federal;
b) aprovação da pactuação pelo respectivo Conselho de Saúde; e
c) formalização do processo de pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores pelas Secretarias de
Saúde dos Estados e do Distrito Federal mediante registro e validação no SISPACTO
.
§ 3º O SISPACTO
www.saude.gov.br/sispacto.
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Art. 5º No processo de formalização e aditamento do COAP, os entes federados observarão a Resolução nº 3/CIT,
de 30 de janeiro de 2012, que dispõe sobre as normas gerais e fluxos do COAP no âmbito do SUS, no que se refere à
pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores.
§ 1º Os Estados e Municípios que assinaram o COAP até a data de publicação desta Resolução, quando do
aditamento do contrato, utilizarão o rol único de indicadores constantes do Anexo.
§ 2º Os Estados e Municípios que fizerem a pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores no
SISPACTO e no mesmo exercício assinarem o COAP deverão observá-los adequando-os à realidade regional.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
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Ministro de Estado da Saúde
WILSON DUARTE ALECRIM
Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde
ANTÔNIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI
Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
ANEXO

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde
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