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ATA-COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO MÉDIO AMAZONAS - CIR/MAM/AM

(10.11.2014 -14h00min)
Ata da 16ª Reunião (13ª Ordinária) para
apreciação e Pactuações e co-gestão
solidária quanto aos aspectos operacionais e
administrativos entre os gestores municipais
de Saúde da Regional do Médio Amazonas e
o Estado.
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ABERTURA – Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às
quatorze horas, no Auditório da UBS Maria da Paz Rocha Litaiff: situado na Avenida:
Sete de Setembro, n°282– Centro, no município de Itacoatiara, realizou-se a décima
sexta reunião (décima terceira ordinária) da Comissão Intergestores Regional CIR/Regional do Médio Amazonas. A Coordenadora da CIR/MAM/AM, Sissi da
Silva Chaves iniciou a reunião cumprimentando a todos os presentes e deu início a
pauta. ITEM I – Apreciação e Aprovação da Ata da 15a Reunião (12a Ordinária)
realizada no dia 14/07/2014 - A Ata foi consensuada na forma apresentada pelos
membros. ITEM II – Processo n° 17101.28531/2014 referente à Justificativa de
alteração de Endereço da obra da UBS de São Sebastião do Uatumã– O referido
processo foi encaminhando para diligência através da Coordenadora da
CIR/MAM/AM Sra. Sissi da Silva Chaves para que o Departamento de Atenção
Básica e Ações Estratégicas – DABE faça a correção quanto ao parecer, enquanto
isso os membros acordaram que seja aprovado o mérito do processo. Após o
membro Januário Carneiro da Cunha Neto informou que com a nova Portaria do
Ministério da Saúde, os municípios precisarão somente entrar no Sistema de
Monitoramento de Obras (SISMOB) e informar no ícone mudança de endereço para
efetuar o novo endereço antes do recebimento da segunda parcela. ITEM III –
Processo n°.17101.016080/2014 referente à solicitação de informação sobre o
recurso repassado pelo Governo Federal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) as Comissões Intergestores Regionais para conhecimento dos membros
– A Coordenadora da CIR/MAM/AM, Sissi da Silva Chaves leu o parecer do
Departamento de Planejamento Estadual-DEPLAN/SUSAM, referente a informações
sobre o recurso onde esclarece que trata-se da Portaria Ministerial n° 2691 de
19.10.2007, a qual ‘‘Regulamenta as condições para transferência de recursos
financeiros federais referentes ao incentivo para apoiar as ações de regionalização
no Sistema Único de Saúde’’ e resignifica a forma de repasse conforme a os seus:
art 2° A transferência dos recursos da-se-á após a adesão ao Pacto pela Saúde,
mediante homologação do Termo de Compromisso de Gestão Estadual ou do
Termos de Compromisso de Gestão dos Municípios componentes da Região de
Saúde e respeitadas as seguintes condições; art 3° O valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) por CGR será transferido em parcela única, anual, ao Fundo Estadual de
Saúde e, no caso de região intra- municipal, ao Fundo Municipal de Saúde, devendo
ser utilizado apenas em gastos com custeio. Esclarecemos que de acordo com
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parágrafo acima citado não é permitido aquisição de equipamentos e imobiliários
conforme indagados no referido processo pela ex- Coordenadora. Portanto,
conforme informação do Fundo Nacional de Saúde, este podendo ser consultado
através do site: www.fns.saude.org.br, onde o repasse foi realizado no ano de 2010
no mês de novembro no valor R$ 130.000,00 que corresponde as 07 (sete) Regiões
de Saúde a época definidas em CIB/AM Resolução n°114/2010. Baseado na
informação do Fundo Estadual que o saldo existente para execução de 2013 é de
130.000,00 (cento e trinta mil reais) a Gerência de Apoio a Gestão Descentralizada,
realizou reunião data de 08 de outubro de 2013, com os Coordenadores das
Regionais de Saúde para definição pactuações de recursos disponíveis no Fundo
Estadual de Saúde, onde estiveram presentes somente a Secretaria Executiva da
CIB/AM: Sandra Lima; Coordenadora da CIR do Baixo Amazonas: Suziéle da Costa
Souza Lima; Coordenadora da época da CIR do Triângulo: Aída Cristina Tapajós e o
Coordenador da Cir do Entorno de Manaus e Alto Rio Negro: Cláudio Pontes, para
definição de como se pactuaria os recursos disponíveis. Para fins de esclarecimento
para esta CIR do Médio Amazonas, quem não esteve e quem estava presente foi
distribuída uma planilha com os valores de saldos orçamentários disponíveis no
FES/AM e uma planilha para que os mesmos realizassem a programação e
repassem a Secretaria Executiva da CIB/AM, com seus referidos números de
Processos e distribuição por natureza de despesa. Por tanto cabe ao Coordenador
da CIR do Médio Amazonas esclarecer qualquer dúvida da execução dos recursos
disponibilizados e Portarias que são de interesse das Regiões de Saúde, o que a
meu ver o processo de responsabilidade do Estado em estar alertando, orientando e
coordenando os processos decisórios impactando diretamente as regionais
consequentemente Municípios. Após a Coordenadora ressaltou que as planilhas em
anexo no processo não estão explicitando o que os membros solicitaram, pois a
mesma só aponta o valor total. A mesma diz ainda que desse recurso uma parte foi
empenhada para compra de diárias e passagens (R$ 25.000,00), Coffe break
(R$5.300,00) e material de consumo que não souberam informar o valor. A membro
Laene Conceição Gadelha sugeriu que seja custeado as passagens dos membros
que se deslocam para as reuniões da CIR/MAM/AM. O membro Januário Carneiro
da Cunha Neto sugeriu também que o recurso fosse utilizado para custeio da
Oficina de Alinhamento e Atualização da PPI da Regional, exercício 2015, como:
passagens, hospedagem e alimentação dos Secretários Municipais de Saúde e
Técnicos do Departamento de Planejamento Estadual (DEPLAN). A Secretária
Executiva da CIR/MAM/AM Romana Góes Freitas solicitou a Coordenadora que
pudesse verificar uma maneira com o DEPLAN de estar também participando de tais
informações referentes a estes recursos disponibilizados para Regional. A
Coordenadora ressaltou que está recentemente respondendo pela Regional do
Médio Amazonas, mas fará o possível para verificar todas as informações referentes
aos recursos e em breve estará compartilhando com todos. ITEM IV –
Apresentação das Ordens de Início de Serviço referente à reforma de UBS’s do
Município de Itacoatiara- A membro Laene Conceição Gadelha iniciou sua
apresentação explicando que o Município de Itacoatiara foi contemplado no
Programa Requalifica UBS nos seguintes componentes: Ampliação; Reforma e
Construção. No Componente Ampliação, de acordo com a Portaria n° 2.154 de 26
de setembro de 2013 foram contempladas as seguintes Unidades de Saúde: Paulo
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Gomes da Silva - SCNES 2017326, Valor da proposta: R$ 71.760,00 (setenta e um
mil setecentos e sessenta reais) e Valor Recebido: R$ 14.352,00 (quatorze mil
trezentos e cinquenta e dois reais), Eudócia Oliveira da Silva - SCNES 2017342,
Valor da proposta: R$ 56.325,00 (cinquenta e seis mil trezentos e vinte cinco reais) e
Valor Recebido: R$ 11.265,00 (onze mil duzentos e sessenta e cinco reais). No
Componente Reforma de acordo com a Portaria n° 2.093 de 24 de setembro de
2013 foram contempladas as seguintes Unidades de Saúde: Nicolas Euthemes
Lekakis Neto - SCNES 2013827, Valor da proposta: R$ 148.296,89 (cento e
quarenta e oito mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos) e
Valor Recebido: R$ 29.659,38 (vinte nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e
trinta e oito centavos), Unidade de Saúde III - SCNES 2708825, Valor da Proposta
R$ 349.625,40 (trezentos e quarenta e nove mil seiscentos e vinte cinco reais e
quarenta centavos), Valor Recebido: R$ 69.925,08 (sessenta e nove mil novecentos
e vinte cinco reais e oito centavos), Manoel Mendes - SCNES 2017334, Valor da
Proposta R$ 118.236,30 (cento e dezoito mil duzentos e trinta e seis reais e trinta
centavos), Valor Recebido: R$ 23.647,26 (vinte três mil seiscentos e quarenta e sete
reais e vinte seis centavos), Santo Antônio - SCNES 2017350, Valor da Proposta
R$ 144.546,40 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e
quarenta centavos), Valor Recebido: R$ 28.909,28 (vinte oito mil novecentos e nove
reais e vinte e oito centavos), Manoel Eloi (Rondon) - SCNES 679077, Valor da
Proposta R$ 127.224,00 (cento e vinte sete mil reais duzentos e vinte e quatro
reais), Valor Recebido: R$ 25.444,00 (vinte cinco mil quatrocentos e quarenta e
quatro reais). No Componente Construção, de acordo com a Portaria n° 2.081 de
23 de setembro de 2013 foram contempladas as seguintes Unidades de Saúde:
Bernardino Dessimone – SCNES 560666, Valor da Proposta R$ 512.000,00
(quinhentos e doze mil reais), Valor Recebido: R$ 102.400,00 (cento e dois mil
quatrocentos reais), Expedita Holanda – SCNES 6004660, Valor da Proposta R$
408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais), Valor Recebido: R$ 81.600,00 (oitenta e
um mil e seiscentos reais). Finalizando a mesma apresentou as Ordens de Início de
Serviço referente à reforma das UBS’s enviadas a Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) para conhecimento. ITEM V – Solicitação de aumento financeiro do Teto
MAC para o Município de Itacoatiara/AM-. A membro Laene Conceição Gadelha
solicitou orientações aos membros de como deverá fazer para solicitar o Aumento
Financeiro do Teto MAC para o município de Itacoatiara. O membro Januário
Carneiro da Cunha Neto orientou que seja feito uma planilha com o número de
procedimentos e serviços realizados mais o valor gasto pelo município de Itacoatiara
e com os demais municípios da Regional. Lembrou ainda que é importante que se
mostre que o Teto MAC Estadual não supriu a necessidade do município. O membro
diz ainda que podemos solicitar a revisão do Teto MAC como avaliação para
Programação Pactuada Integrada (PPI). A membro Laene Conceição Gadelha
informou que se reunirá juntamente com sua equipe técnica para consolidar tais
informações e na próxima reunião fará a apresentação solicitando o aumento para
que seja encaminhando a Comissão Intergestora Bipartite (CIB) e assim levado ao
Ministério da Saúde. Após o membro Januário Carneiro da Cunha Neto informou
que é do conhecimento da Regional que Itacoatiara vem gastando mais do que
ganha, portanto estará disposto a ajudar o município no que for preciso. ITEM VI –
Comunicações – Dando início as comunicações a membro Laene Conceição
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Gadelha informou que já estão funcionando o Ambulatório Especializado de
Itacoatiara (Amei), o qual conta com diversos especialistas e o Centro Especializado
de Reabilitação de Itacoatiara (CERI). Informou também que foi aprovada a proposta
n°2707 enviada ao Ministério da Saúde, que trata da implantação de uma Equipe de
Atenção Básica Prisional tipo II (EABPII) para o município. Informou ainda que saiu à
Portaria contemplando as 02 (duas) Equipes de Saúde Ribeirinha para Itacoatiara. O
membro Januário Carneiro da Cunha Neto parabenizou a membro Laene
Conceição Gadelha pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo no município
de Itacoatiara, sendo referência para os outros municípios. Após o mesmo pediu
desculpas a Regional, pois não foi possível a realização das Oficinas Regionais de
Planejamento, tendo em vista que o COSEMS terá até final de novembro para
prestar contas e não haveria tempo hábil para fazer os processos de pagamento e
outras despesas referentes às oficinas, ficando para o exercício de 2015. O membro
solicitou a Coordenadora que fosse agilizado o processo de atualização da PPI do
Médio Amazonas, pois seremos base teórica para as outras Regionais. Após, o
mesmo agradeceu a presença de todos e citou sobre a importância de cada um para
o fortalecimento da Regional e espera contar com apoio e participação de todos os
municípios, principalmente o de São Sebastião do Uatumã. Informou também que o
Secretário de Saúde Wenderson Wagner Garcia de Matos teve um
desentendimento com o prefeito do seu município e por esse motivo não faz mais
parte da Regional. A membro Laene Conceição Gadelha solicitou que a
Coordenadora converse com a Secretária do Município de São Sebastião Ane
Kelline de Oliveira Silva, pois ultimamente a mesma se encontra ausente das
reuniões. Em seguida a membro Laene Conceição Gadelha aproveitou a
oportunidade para que a Coordenação de Programa de Tuberculose e Hanseníase
fizesse uma breve apresentação sobre as ações realizadas no município. Dando
início à apresentação a Coordenadora do referido Programa Daniella Costa Bastos
iniciou a apresentação explicando sobre as ações realizadas na Campanha Nacional
de Combate a Hanseníase, as Geohelmintíases e ao Tracoma que foi realizada no
período de 01 de agosto a 30 de setembro de 2014 no município de Itacoatiara. A
campanha teve como objetivo identificar casos suspeitos de Hanseníase e Tracoma,
e realizar o tratamento profilático das Geohelmintíases em alunos na faixa etária de
5 a 14 anos das Escolas Públicas Estaduais e Municipais (Área Urbana e Estrada
AM-010). As ações e estratégias usadas durante a Campanha foram: Autoimagem –
Hanseníase, Ficha de Recusa – Tracoma e Helmintos, Carteira de medicação,
cartazes, folders e medicação. A Coordenadora parabenizou o município pelo êxito
alcançado, pois de 13.208 alunos matriculados foram contemplados com a
Campanha 11.270, superando a meta do ano de 2013 que foram apenas 6.273
alunos tratados e analisados. Dando continuidade as comunicações, a coordenadora
da CIR/MAM/AM Sissi da Silva Chaves informou que estão abertas as inscrições
para o Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
oferecido pela FIOCRUZ e que os Secretários possam estar divulgando em seus
municípios. Finalizando os membros acordaram que a última reunião da CIR do
Médio Amazonas de 2014 será no dia 12 de dezembro do corrente ano no município
de Itacoatiara. Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. Esteve
presente a Coordenadora da CIR/MAM/AM Sissi da Silva Chaves, os membros:
Laene Conceição Gadelha, Januário Carneiro da Cunha Neto, e os membros
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suplentes: Paula Azevedo e Ronilson Pires da Silva. A presente ATA foi elaborada
e digitada pela Secretária Executiva da CIR/MAM/AM Sra. Romana Góes Freitas e
revisada pela Vice-Coordenadora a Sra. Laene Conceição Gadelha que será
arquivada para fins documentais, após ser submetida à apreciação da CIR/Regional
do Médio Amazonas, Auditório da UBS Maria da Paz Rocha Litaiff em Itacoatiara,
10 de novembro de 2014.

Av.: Conselheiro Rui Barbosa,
177 - Centro
Fone: (92) 3521-1970
Itacoatiara-AM - CEP 69100-084

Secretaria Executiva
CIR/MAM

