RESUMO EXECUTIVO
166ª REUNIÃO
120ª Ordinária
DATA: 28.08.2006
LOCAL: AUDITÓRIO DO PNI
HORA: 14:05
ABERTURA Dr. Wilson Duarte Alecrim
ITEM I – Apreciação da Ata da Reunião de Nº 165ª (119ª Ordinária), realizada no
dia 24/07/2006. A ata foi aprovada sem pedidos de alteração.
ITEM II – Comunicações. Além das comunicações expedidas e recebidas no
período, solicitaram espaço para inclusão: 1) A membro Elorides de Brito_
Comunicou que o município de Maués enviou em 31.07.06 o projeto para a
realização de cirurgias eletivas e, apesar de haver prazo estipulado para a
apresentação na CIB de até 30 dias, foram decorridos 60 dias sem que o assunto
esteja em pauta.Solicitou informações sobre esse assunto e providência da
CIB/AM.O senhor presidente esclareceu que projeto se encontrava em fase de
instrução, tramitando nas áreas técnicas, inclusive chegou à Secretaria Executiva
após o fechamento de pauta, portanto sem condições para incluir na discussão
desta reunião. 2) A membro Radja Mary Costa de Melo Lopes informou sobre a
realização do Seminário Estadual do Pacto pela Saúde nos dias 12 e 13.09.2006
no Hotel da Vinci. 3) O membro Antonio Evandro Melo de Oliveira informou que
estará de férias durante o mês de setembro e também que o grupo técnico
encarregado de trabalhar a Certificação do Município de Manaus já concluiu os
trabalhos e esse assunto será apresentado na próxima reunião da CIB/AM.
ITEM III - Apresentação do projeto aditivo para a realização de cirurgias eletivas,
Resolução AD Referendum 020/2006. A Drª Zilda Adelino Ferreira, gerente de
ações itinerantes apresentou os atos normativos e os aspectos que embasaram
esse pleito junto ao Ministério de Saúde para captar recursos destinado aos
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procedimentos de retinopatia diabética, varizes e próstata, no valor percapita de
1,25. Tento em vista a urgência no cumprimento do prazo, não havia tempo para
aguardar a reunião da CIB/AM e por essa razão foi emitida a Resolução AD
Referendum, para que a documentação pudesse ser apresentada ao Ministério da
Saúde. Esse projeto foi homologado resultando na emissão da Portaria Nº 1652
GM/MS de 20/07/2006, onde consta no seu anexo a distribuição percapita por
Municípios, segundo o parâmetro populacional, resultando no valor anual de R$
4.040.412,50 , valor semestral R$ 2.020.206,25 o valor mensal de R$ 336,701,04.
A membro Elorides de Brito informou que o assunto não contemplava sua
solicitação, tento em vista que na sua opinião o Estado precisava apresentar a
parte destinada ao interior, a cota para cada município. Sobre esse assunto
também

se posicionaram

os membros José

Rodrigues, Plínio César

Albuquerque Coelho, Antonio Evandro Melo de Oliveira, Heliana Nunes Feijó,
João Francisco Tussolini Radja Mary de Melo Lopes e Laene Conceição
Gadelha Dias. O senhor presidente destacou as condições prioritárias que levou o
Estado a optar pela captação desse incremento. Após um extenso debate foi
considerada a aprovação da Resolução CIB-AD Referendum nº 020/2006.
ITEM IV - Processos nº16640/2006 e 02736/2006, a respeito da avaliação da
Portaria do nº 0622/97_ SUSAM, de interesse do COSEMS e da Associação dos
Municípios. Este pleito se refere à suspensão da retenção de 50% incidente na
produção das unidades dos municípios para fazer face às despesas com
medicamentos e manutenção. A membro Heliana Nunes Feijó apresentou parecer
sobre esse assunto, entretanto, em razão do processo de implantação do Pacto
pela Saúde /2006 no Estado o senhor presidente propôs que esse assunto seja,
sobrestado até a realização das Oficinas Regionais onde serão discutidos com os
municípios os acordos para assinatura dos Termos de Compromissos de Gestão.
A proposta foi acatada pelos membros.
ITEM V - Processos Nº.001/2006_ sobre a Política Nacional de Leitos para
Hospitais de Pequeno Porte. Este processo de interesse do COSEMS teve como
relatora a membro Radja Mary Costa de Melo Lopes a qual considerando a
situação dos municípios para aderir á Política Nacional, recomendou a
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constituição de uma comissão para realizar levantamentos técnicos para subsidiar
a proposta do Estado, A comissão ficou assim constituída: Secretaria Executiva
Adjunta do Interior, Departamento de Planejamento, Departamento de Regulação,
Controle e Avaliação, Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas e os
Municípios de Manaquiri e Careiro.
EXTRA PAUTA - Processos Nº. 16024/2006 de interesse do município de
Parintins, a respeito da realização das cirurgias eletivas com base na Portaria
GM/MS Nº. 252. Considerando as divergências a respeito da interpretação do
financiamento desses procedimentos, ficou consensuado que a aprovação desse
projeto se dará após a definição dos aspectos polêmicos, inclusive sob consulta
ao Ministério da Saúde e Fundo Nacional de Saúde.
A reunião foi encerrada as dezessete horas e quinze minutos. Estiveram
presentes:Wilson Duarte Alecrim, José Rodrigues, Antonio Evandro Melo de Oliveira, Plínio
César Albuquerque Coelho, Radja Mary Costa de Melo Lopes, Heliana Nunes Feijó, Jesuína
de Jesus Costa de Figueiredo, Jarí Guerro Dutra, José Carlos Gomes Sardinha, João
Francisco Tussolini, Elorides de Brito e Laene da Conceição Gadelha Dias.
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