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

(10.04.2018 -15h30min)
Ata da 30ª Reunião (27ª 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 abril do ano de dois mil e dezoito, às 15h30,
na sala de reuniões do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasquez: situado
na Av. Constatino Nery, n°5001 - Bairro: Flores, em Manaus/AM, realizou-se a
trigésima reunião (vigésima sétima ordinária) da Comissão Intergestores Regional do
Médio Amazonas (CIR/MAM). O novo Coordenador da CIR do Médio Amazonas,
Roberto Maia Bezerra, apresentou a Sra. Jorgete da Cunha Gama como sua
suplente e solicitou que os membros também se apresentassem aos demais
participantes da reunião. Após, agradeceu a todos os presentes e deu início a pauta.
ITEM I - Apreciação e Aprovação da Ata da 29a Reunião (26a Ordinária) realizada
no dia 30/05/2017 - A ata foi consensuada na forma apresentada pelos membros.
ITEM II – Comunicações: O membro Aurimar Simões Tavares informou estar muito
otimista pelo retorno das reuniões da CIR do Médio Amazonas (CIR/MAM), espera
que com a nova coordenação possam desenvolver um ótimo trabalho e um deles é a
criação das Câmaras Técnicas. O membro informou também que nos anos anteriores
as reuniões da CIR/MAM eram itinerantes e sugeriu que nesta nova gestão fossem
realizadas somente no Município polo da Regional (Itacoatiara), dessa forma
facilitando o acesso e a comunicação entre os demais municípios da Regional em
relação aos encaminhamentos e resoluções de suas demandas. A membro Keyt
Anne Mendonça Passos, informou que Itacoatiara é um município polo desta
Regional e, por ser polo, torna-se referência para os outros municípios que compõem
a Região de Saúde do Médio Amazonas. No entanto, é necessário que o Estado dê
condições e estrutura para que Itacoatiara possa receber essa demanda,
principalmente em relação à Média e Alta Complexidade. A falta de insumos
prejudica os serviços ofertados pelo município, pois a Central de Medicamentos do
Amazonas – CEMA, não vem disponibilizando. Com isso, sobrecarrega Itacoatiara
que além de cuidar de seus munícipes tem que receber a demanda dos outros
municípios. O membro Jairo Gatto Pereira cumprimentou a todos e deu boas vindas ao novo Coordenador. Em seguida informou que apesar das dificuldades, que
os membros possam lutar para que a CIR/MAM não deixe de funcionar, pois é neste
espaço que podem discutir e tomar decisões para melhorias da Regional. O
Coordenador da CIR do Médio Amazonas (CIR/MAM) Roberto Maia Bezerra,
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informou que além dos assuntos contidos em pauta, os membros devem aproveitar
este espaço para realizarem capacitações, oficinas, elaborações de planos e projetos
que posteriormente serão pactuados em benefício de toda Regional. Para tanto, é
preciso que os membros se comprometam e participem das reuniões, levando
também sua equipe técnica, pois em determinados assuntos será preciso à
contribuição de todos. O membro Aurimar Simões Tavares diz concordar com esse
novo formato de reuniões sugerido pelo Coordenador, quanto mais investimento no
conhecimento dos gestores melhor será o trabalho oferecido à população. A membro
Keyt Anne Mendonça Passos, informou que esse espaço será uma oportunidade
para que os municípios juntamente com sua equipe possam fazer e receber um
feedback sobre a demanda de pacientes que estão sendo encaminhados para
Itacoatiara, com base nessa situação-problema, criarem um plano a fim de amenizar
tal situação e reduzir custos. A Diretora da Unidade Hospitalar de Itapiranga, Eluana
Mary Bentes Pereira, disse que esse feedback vem sendo trabalhado pelo seu
município, mas seria muito bom ter uma visão geral de como o sistema de saúde
funciona nos demais municípios da Regional, principalmente no município polo
(Itacoatiara), o qual vem sustentando sozinho seus municípios vizinhos. A membro
Valcimara Vasconcelos Pereira, informou que a Unidade Hospitalar de Urucurituba
está em reforma desde 2014 e para dar continuidade no serviço, foi preciso refazer o
projeto da obra que passou por algumas adequações e, além da reforma o hospital
será ampliado. Isso foi feito graças à ajuda da Sra. Liziane da Graça Gularte –
Gerente da Regional do Médio Amazonas/SEA/Interior, a quem estende seus
agradecimentos. Na oportunidade, a mesma agradeceu também a Secretária
Municipal de Saúde de Itacoatiara Keyt Anne Mendonça Passos e a Diretora do
Hospital – Adriane Farias da Costa Sá pela parceria, já que Urucurituba vem sofrendo
com a reforma da Unidade Hospitalar e precisa encaminhar seus pacientes para
Itacoatiara. Após a Sra. Liziane da Graça Gularte – Gerente da Regional do Médio
Amazonas/SEA/Interior agradeceu o reconhecimento, informando que a proposta da
sua gerência é trabalhar de forma integrada com toda equipe técnica de cada
município. Seu trabalho também depende das informações que os municípios
repassam e a Regional do Médio Amazonas está dando esse retorno positivo. A Sra.
Núbia Pereira Lima – Coordenadora da Saúde Prisional e Apoio Institucional
DABE/SUSAM, comunicou que o Ministério da Justiça lançou uma proposta aos
municípios que tem pessoas privadas de liberdade de delegacia, a doação de um
ônibus para servir de Unidade Móvel terrestre, que contará com atendimento médico,
odontológico e também um laboratório. A manutenção desse ônibus será feito pela
Secretaria de Estado de Administração Penintenciária – SEAP. No entanto, os
profissionais para atuarem nessa Unidade Móvel Terrestre e os demais insumos
ficariam a cargo do município. A proposta será enviada por e-mail aos gestores e
caso algum município tenha interesse, estará à disposição para qualquer
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esclarecimento. Após a Sra. Jesuína Costa de Figueiredo – Representante do
Departamento de Controle e Avaliação-DECAV/SUSAM, informou que os municípios
ao invés de enviarem suas produções (SIA, BPA e etc...) para o DECAV, agora irão
enviar direto para o Ministério da Saúde. Para a inclusão dessa nova rotina, será feito
uma programação de capacitações para os municípios, assim que as datas forem
definidas todos serão informados. O Coordenador da CIR/MAM Roberto Maia
Bezerra, que também está como Coordenador da Regulação do Interior, comunicou
que em virtude da necessidade de levantar informações dos municípios do interior
sobre os serviços e referências existentes para a organização do processo regulatório
no interior do Estado do Amazonas, o mesmo enviou aos gestores um link de
preenchimento (online) do google forms “Diagnóstico da Regulação do Acesso nos
Municípios do Interior do Estado do Amazonas” para ser respondido
impreterivelmente até o dia 20.04.18, o mesmo espera contar com o apoio de todos. A
Secretária Executiva da CIR/MAM Romana Góes da Mata informou que na pasta dos
membros, está um resumo de todos os processos consensuado e suas devidas
resoluções (2013 até 2016), e que apesar de 2017 terem ocorrido apenas 02 (duas)
reuniões, os processos encaminhados a Secretaria de Estado da Saúde (SUSAM/AM)
foram repassados a Comissão Intergestores Bipartite (CIB/AM) os quais foram
consensuado e gerado suas resoluções. ITEM III – Apreciação e Aprovação do
Calendário 2018 – Os membros acordaram que as reuniões ordinárias da Comissão
Intergestores Regional do Médio Amazonas (CIR/MAM), serão mensais e
acontecerão na 4º sexta feira de cada mês, justificando tal escolha devido

coincidir com data anterior as da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/AM).
Quanto aos locais, ficou acordado que em cada reunião será definido, bem
como outras modificações que surgirem posteriormente. Após as devidas
ressalvas, o calendário 2018 da CIR/MAM foi consensuado pelos membros.
ITEM IV – Eleição do Vice- Coordenador (a) da CIR/MAM - O Coordenador da CIR
do Médio Amazonas Roberto Maia Bezerra explicou que na ausência do
Coordenador quem presidirá as reuniões será o Vice-Coordenador, por isso é
necessário que seja escolhido este entre os membros da Regional. Em seguida,
houve manifestações por parte do interessado ficando consensuado que o ViceCoordenador da CIR do Médio Amazonas será o Sr. Aurimar Simões Tavares,
membro representante do Município de São Sebastião do Uatumã. ITEM V –
Processo nº 17101.004938/2018 – Dispões sobre a ordem de início de serviço de
construção da UBS Fluvial do Município de Urucurituba: O Coordenador da CIR
do Médio Amazonas Roberto Maia Bezerra leu o seguinte PARECER: Considerando
a Portaria nº 290, de 28.02.13, que institui o componente construção de Unidades
Básicas de Saúde Fluviais no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades
Básicas de Saúde (UBS) aos Estados e Municípios da Amazônia Legal e Pantanal Sul
Matogrossensse; Considerando a Portaria nº 1.355, de 08.09.2015, altera o valor do
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incentivo
financeiro
estabelecido
na
Portaria
nº
290/GM/MS
de
28.02.13;Considerando a Portaria nº 381 de 06.02.17, dispõe sobre as transferências
fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou corrente, do Ministério da Saúde
a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados a execução de obras de
construção, ampliação e reforma. Considerando a Portaria nº 2.436/GM/MS, de
21.09.17, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão
de Diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS); Considerando a Portaria nº 340/GM/MS, de 04.03.13 que
redefine o componente Construção de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde;
Considerando a Portaria nº 788 de 15.03.17, regulamenta a aplicação de emendas
parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para
incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com
base no disposto no art. 40, § 6º, da lei nº 13.408, de 26.12.16, e dá outras
providências; Considerando a Portaria nº 2.257, de 06.09.17, altera a Portaria nº
788/GM/MS, de 15.03.17, que regulamenta a aplicação de emendas parlamentares
que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2017, para incremento do Teto de
Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no
art. 40, § 6º, da lei nº 13.408, de 26.12.16; Considerando a Portaria de Consolidação
nº 6/GM/MS, de 03.10.17, que trata da consolidação das normas sobre o
financiamento e transferências de recursos federais para ações e os serviços de
saúde do Sistema Ùnico de Saúde; Considerando o Ofício nº 09/2018/GP de
19.02.18, do Município de Urucurituba, que encaminha a Ordem de Início de Serviço
da Construção da Unidade Básica de Saúde Fluvial do Município de TEFÉ, cuja
proposta de nº11863309000117008, recebeu parecer favorável no SISMOB em
espelho enviando pelo município. PARECER: Esta área técnica se manifesta de
forma FÁVORAVEL ao pleito. Encaminho para superior apreciação. Em seguida, o
Coordenador solicitou que encaminhasse o processo ao DABE para fins de correção
na página de nº 2 do processo, onde está escrito Tefé será mudado para Urucurituba.
O Coordenador informou que como se trata de Ordem de Início de serviço é apenas
para conhecimento dos membros.Após, o Coordenador da CIR do Médio Amazonas
Roberto Maia Bezerra, agradeceu a presença de todos os membros e deu por
encerrada a reunião. Esteve presente o Coordenador da CIR/MAM/AM Roberto Maia
Bezerra, os membros: Keyt Anne Mendonça Passos, Jairo Gatto Pereira, Aurimar
Simões Tavares, Célia Regina da Silva Queiroz, Valcimara Vasconcelos Pereira,
Otávio Marques Braga Alves. A presente ATA foi elaborada e digitada pela
Secretária Executiva da CIR/MAM/AM Romana Góes da Mata que será arquivada
para fins documentais, após ser submetida à apreciação da CIR/Regional do Médio
Amazonas, na sala de Reuniões do Centro de Convenções Vasco Vasquez, em
Manaus/AM, 10 de Abril de 2018.
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