COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

RESUMO EXECUTIVO
178 REUNIAO
131 ORDINÁRIA
Data: 30/07/2007
Hora do Início: 14:10
Abertura: Dr. Wilson Duarte Alecrim.

ITEM I – Apreciação e aprovação da Ata da reunião nº178(131 Ordinária), realizada
no dia 18/06/2007 que submetida a apreciação dos membros foi aprovada na forma
apresentada pela Secretaria Executiva da CIB/AM.
ITEM II – Comunicações. Além das comunicações expedidas e recebidas, solicitaram
inclusões: 1) o senhor presidente comunicou sua impossibilidade em permanecer na
condução desta reunião devido a convocação para uma reunião em Brasília nos dias
31.07 e 01.08, onde juntamente com os demais secretários estaduais de saúde tratarão
com o Ministério da Saúde e a Confederação Nacional dos Médicos a proposta de piso
salarial da categoria. Por essa razão,as quatorze horas e quinze minutos passou a
coordenação desta reunião para o vice presidente, Manuel Barbosa de Lima. Dando
prosseguimento na reunião o coordenador passou a palavra para o próximo inscrito : 2) o
membro José Raimundo Guimarães informou sobre as cirurgias eletivas realizadas no
período de 18 a 25/7/2007, em Fonte Boa; 3) o membro Bernardino Cláudio
Albuquerque comunicou que a

Fundação de Vigilância em Saúde elaborou uma

proposta sobre alteração do valor do Teto Financeiro para as Campanhas de Vacinação
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que será apresentada na próxima reunião e após a apreciação da CIB/AM será enviada
ao Ministério da Saúde; 4) a técnica do Departamento de planejamento/SUSAM Telma da
Conceição Santos Amaral Pereira comunicou que apesar de constar a informação no
site do Mistério da Saúde sobre abertura do prazo da inclusão de projetos no site do
Fundo Nacional de Saúde ainda não e possível acessar para efetivação,tendo em vista a
mudança na metodologia que somente será definida na reunião agendada com a Divisão
de Convênios no dia 07.08;5) a membro Eunice Alves Mascarenhas representante da
SEMSA/Manaus apresentou-se como substituta do Dr. José Carlos Gomes Sardinha, a
partir desta data.
ITEM III- Processo nº 06689/2007-COSEMS.Encarregado de apresentar relatoria sobre
o assunto o membro Márcio Souza de Lima leu sua análise sobre o parecer de vistas
apresentado pelo membro Antônio Evandro Melo de Oliveira, expressando

sua

concordância sobre os aspectos destacados, ressalvando apenas a importância em
receber dos municípios o demonstrativo de receitas e despesas referente ao repasse do
programa de média

e alta complexidade, a fim de subsidiar a definição de

responsabilidade entre as esferas municipais e estadual. A membro Walbex Campelo da
Silveira ressaltou que em duas ocasiões protocolou esse documento, informando o
demonstrativo do município de Manacapuru e destacou que os repasses de média e alta
complexidade recebidos são insuficientes para pagamento de

recursos humanos na

unidade hospitalar. Complementou ainda que por ocasião do processo de habilitação do
município de Manacapuru em Gestão Plena, essas despesas não foram pactuadas com o
estado e o mais correto é que isso ocorra no contexto do Pacto de Gestão; O membro
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Bernardino Cláudio Albuquerque leu o parecer de vistas elaborado pelo membro
Antônio Evandro Melo de Oliveira o qual destaca a necessidade de definir cada caso e
consolidar essa negociação no contexto da implantação do Pacto pela Saúde; O membro
José Raimundo Guimarães lembrou que o comprometimento total dos recursos da
média e alta complexidade para as despesas com recursos humanos, mesmo com as
prefeituras assumindo a maior parte dessas despesas com o pagamento de pessoal de
nível superior, tornando difícil assumir mais uma despesa, como a de energia elétrica.
Por essas razões era favorável ao parecer

do membro Antônio Evandro Melo de

Oliveira; A membro Heliana Nunes Feijó reforçou o posicionamento de que as
prefeituras são parceiras fundamentais para o funcionamento da saúde nos municípios e
também foi favorável ao parecer de vistas; O membro José Rodrigues ratificou a
necessidade de que esses aspectos relacionados com a manutenção das unidades
hospitalares seja discutido e negociado no processo da formatação do Pacto de Gestão.
Os membros consensuaram a aprovação do parecer de vistas.
ITEM IV- Processo nº709662/2007- Pactuação de medicamentos para Infecções
Oportunistas IO/DST . A Coordenadora Estadual do Programa DST/AIDS do Amazonas
Drª Romina Oliveira informou que os dados apresentados nas planilhas, contendo o
percentual de cada parte nas despesas para aquisição dos medicamentos, sendo 69,90%
para o Estado e 30,10 % para SEMSA/Manaus foi devidamente pré-pactuado,
necessitando apenas a homologação da CIB/AM. O membro Marcio Souza de Lima
solicitou vistas ao processo justificando a necessidade de verificar a disponibilidade
orçamentária. A Drª Romina Oliveira argumentou a necessidade em agilizar essa
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homologação na CIB/AM, tendo em vistas a urgência em dispor desses medicamentos
para prevenção e tratamento dos usuários; A Técnica Semiramis Arouck da
Coordenação DST/AIDS esclareceu que os dados citados nas planilhas está de acordo
com a disponibilidade orçamentária para o programa e colocou esses dados à
disposição;O membro Marcio Souza de Lima

providenciou a verificação compatível na

área técnica, constatando a existência de orçamento para o Programa, liberando o
processo para a decisão dos membros.Os membros consensuaram a aprovação.
ITEM V – Projetos nº 12764/2007- SEMSA/Itacoatiara -SEMSA/ Maués -SEMSA/Fonte
Boa. A membro Heliana

Nunes Feijó indicada como relatora deste item leu o seu

parecer sobre cada processo, nos quais concluiu que os municípios pleiteantes possuíam
as

estruturas

necessárias

para

realização

dos

procedimentos.

Os

membros

consensuaram a aprovação dos Projetos.
ITEM VI- Pedidos de movimentação de servidores da FUNASA no âmbito do
SUS:Américo Ribeiro da Costa, Maria do Socorro Cruz Cavalcante, Maria Conceição
dos Santos Silva, Jorge Antônio da Silva Andrade, José Carlos Cavalcante,
Raimundo Zozimo de Souza Costa, Carlos Alberto Barbosa de Queiroz, Eunice
Nogueira Monteiro e Sirley Maria Tourinho de Souza. O membro Bernardino Cláudio
Albuquerque,leu os pareceres sobre esses pedidos e considerando que atenderam ao
disposto na legislação em vigor e ao Fluxo estabelecido na Resolução CIB/AM
050/2006,com exceção do pedido feito pelo servidor

Carlos Alberto Barbosa de

Queiroz que se encontra em trâmite. Os membros consensuaram aprovação. A reunião
foi encerrada às quinze horas e trinta minutos. Estiveram presente Wilson Duarte
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Alecrim, Bernardino Cláudio de Albuquerque, José Rodrigues, Márcio Souza Lima,
Heliana Nunes Feijó, Roberto Maia Bezerra, Eunice Alves Mascarenhas, Manuel
Barbosa de Lima, Walbex Campelo da Silveira Chaia e José Raimundo Guimarães.

Luciana Araújo - Av. André Araújo, n.º 701 – Estrada do Aleixo CEP: 69060-001 – Fone: 3643-6309
Manaus/AM
E-Mail: cìb_am@saude.am.gov.br

