
2001 GM/MS n° 95/2001 -

Aprova a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 que 

amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; define o 

processo de regionalização da assistência; cria mecanismos para o 

fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e procede 

à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.

GM/MS n° 

373/2002
-

Aprova a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002 que 

amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; estabelece o 

processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de 

saúde e de busca de maior eqüidade; cria mecanismos para o fortalecimento 

da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e procede à atualização 

dos critérios de habilitação de estados e municípios.

GM/MS nº 

1.020/2002
-

Definir que a Programação Pactuada e Integrada – PPI/2002 da Assistência é 

um processo instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS para a 

alocação dos recursos da assistência à saúde nos estados e municípios 

brasileiros, resultante da definição, negociação e formalização dos pactos entre 

os gestores, das prioridades, metas, critérios, métodos e instrumentos, no 

sentido de definir de forma transparente os fluxos assistenciais no interior das 

redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços bem como os limites 

financeiros destinados para cada município, explicitando a parcela destinada à 

assistência da própria população e das referências recebidas de outros 

municípios.

- 051/2003 
Aprova a Programação Pactuada Integrada -PPI do Estado da Bahia de Média e 

Alta Complexidade.

GM/MS n° 

2.003/2003
-

Habilita o estado da Bahia na Gestão Plena do Sistema Estadual, nos termos da 

NOAS SUS 2002.

GM/MS n° 

399/2006
-

Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 

Operacionais do Referido Pacto.

GM/MS n° 

699/2006
- Regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão.

GM/MS n° 

1.097/2006
-

Define o processo da Programação Pactuada e Integrada da Assistência em 

Saúde seja um processo instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde.

2007
GM/MS n° 

204/2007
-

Regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 

ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o 

respectivo monitoramento e controle.

- 141/2010 
Aprova a nova Programação Pactuada e Integrada do estado da Bahia – PPI-BA 

2010 – e dá outras providências

SAS/MS n° 

280/2010
-

Remanejar o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta 

complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito 

no Anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios habilitados à Gestão 

Plena do Sistema Municipal e aderidos ao Pacto pela Saúde 2006, conforme 

detalhado nos Anexos II, III e IV.

Portaria de 

Consolidação 

GM/MS n° 05 

-
Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde.

Portaria de 

Consolidação 

GM/MS n° 06

-
Consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos 

federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.
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-  008/2019 
Aprova a Repactuação da Programação Pactuada e Integrada do estado da 

Bahia – PPI-BA 2010 – e dá outras providências; 

- 034/2019

Aprova ad referendum as alterações no limite financeiro federal de média e 

alta complexidade dos Municípios e do Fundo Estadual de Saúde da Bahia, de 

acordo com a aprovação da Repactuação da Programação Pactuada e Integrada 

do estado da Bahia.

SAS/MS n° 

290/2019
-

Efetiva o remanejamento de valores destinados ao custeio das ações e serviços 

públicos de saúde, no grupo de atenção de média e alta complexidade 

ambulatorial e hospitalar - recurso MAC - referente ao Estado da Bahia, 

decidido pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado(Resolução nº 

008/2019).

Fonte: APG/COPRI/CIB/MS (dez/20)
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