RESUMO EXECUTIVO
261ª REUNIÃO
210ª ORDINÁRIA

Data: 23/02/2015
Hora do Início: 14:00h00mim
Abertura: Wilson Duarte Alecrim
Local: Auditório Maria Eglantina Nunes Rondon (Av. André Araújo, nº 701 – Aleixo

ITEM I – Apreciação e aprovação da ATA 260ª Reunião (209ª Ordinária)
realizada no dia 17/12/2014. Aprovada por consenso do colegiado na forma
apresentada.
ITEM II – Comunicações. O membro Laene Conceição Gadelha Dias informa
que está de posse do Relatório de Atividades da CIR do Médio Amazonas do ano de
2013 e 2014 e que em nome da Coordenadora da CIR do Médio Amazonas, Sissi da
Silva Chaves, gostaria de passar em mãos, ao Secretário de Saúde e demais
membros. O membro Januário Carneiro da Cunha Neto após os cumprimentos aos
membros para que os mesmos se atentem para quatro situações: A primeira, que
foi discutida na reunião do COSEMS foi observado perda de recursos por 21 (vinte e
um) municípios do Estado do Amazonas, referente à Vigilância em Saúde, pois os
recursos estão escassos no ano vigente. Pede para que os Secrtários estejam mais
atentos em relação à prestação de contas e na alimentação do Sistema de
Informação, pois devido ao pouco recurso financeiro direcionados ao Estado não se
pode se dar ao luxo de ainda perder mais recursos. O segundo ponto é o
agradecimento em nome do COSEMS ao FES – Fundo Estadual de Saúde, pelo
compromisso honrado com os Municípios, no repasse de todos os recursos.
Agradeceu também ao Secretário executivo Dr. José Duarte dos Santos Filho, em
relação à Assistencia Farmacêutica, ao CAPS, Laboratório Regional de Prótese
Dentária que, para os quais foram repassados todos os recursos em tempo hábil
ainda no final do ano fazendo assim que houvesse a prestação de contas, com
planilha atualizada do COSEMS, podendo assim ser iniciado o ano com agenda
positiva em relação ao financiamento da Saúde no Estado.
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O ítem terceiro, é o agradecimento e os parabéns a Secretária Executiva Adjunta do
Interior Maria Adriana Moreira, pela iniciativa de resgatar o processo de
monitoramento e avaliação junto com o DABE e FVS. Essa iniciativa vai abranger 16
(dezesseis) municípios no primeiro momento. Isso será muito importante para para
que os municípios possam ter conhecimentos através de uma acessória técnica para
saber como adquirir a captação de recursos, orientação na prestação de contas para
que haja melhoria no próprio município. Por último convida à todos para o
Congresso do COSEMS 2015, que serárealizado no período de 06 a 09 de abril de
2015, no Amazon Golf Hotel, no município de Rio Preto da Eva com todas as
despesas custeadas pelo próprio COSEMS à todos os Secretários, Diretores e
Coordenadores. O membro Cláudio Pontes Ferreira lembrou que o prazo final de
entrega do e-SUS será no mês de maio, pois o envio é no mês de junho e que o
DABE está à disposição para ajudá-los. Avisou que o Ministério não vai prorrogar o
prazo, portanto se faz necessário a urgência do envio de dados. No que se refere ao
Programa Mais Médicos que não possuem o e-SUS entrem no sistema com o CPF, a
data do nascimento e registrem sua produção, pois caso contrário haverá perda da
bolsa e o município o recurso. O membro Edenir Maia da Silva cumprimentou a
todos e agradeceu por mais uma reunião da CIB que era a primeira do ano, mas que
seria a sua última como Secretário de Saúde do Município de Lábrea.. O membro
Rosemary Costa Pinto deu dois informes: Ao primeiro diz respeito a uma
correspondência que a FVS encaminhou para SUSAM e para o COSEMS, com uma
carta de mobilização e compromisso, referente a reunião que houve de avaliação ao
Programa de Dengue e oficina de preparação e resposta a introdução do vírus
Chikungunya no Amazonas. Precisa melhorar o alcance da cobertura com o apoio e
sensibilização do COSEMS, e inclusive orientando que isto também gera impacto na
questão financeira do município e os mesmos não farão jus ao recebimento dos 20%
de PQAVS. Isso também ocorreu com o Brasil que infelizmente colocou em risco à
Certificação Internacional com relação à Erradicação ao Sarampo nas Américas. Está
havendo grande surto de sarampo no Ceará e há receio de retorno de quem foi a
este Estado de férias, pois estão em situação de risco. Estamos sendo ameaçados do
retorno de doenças imunopreviníveis. O Coordenador da CIB/AM Dr. Wilson Duarte
Alecrim solicita que o membro Rosemary Costa Pinto explicasse aos demais
secretários o que seria o percentual de homogeneização da cobertura, pois fica
difícil a coopreensão da mesma por que não é da área técnica. O membro Rosemary
Costa Pinto explica que a tabela possui o número de doses que foi em menor de 1
(um) ano por município, a cobertura alcançada, da população esperada quantos por
cento das crianças foram alcançados, é o que tem BCG,Meningite C,
Pentavalente(DTP + Hib + HB).
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O Coordenador da CIB/AM Dr. Wilson Duarte Alecrim, cita o exemplo do município
de Barcelos que está com 0(zero). O membro Rosemary Costa Pinto explica que
Barcelos está com 0 (zero) em homogeneidade, por não ter alcançado nenhuma
meta de vacina. Cada vacina, com exceção da BCG, tem que ter uma cobertura de
95% de crianças menores de 1(um) ano vacinadas no município. Das 469
(quatrocentos e sessenta e nove) crianças menores de 1(um) ano de Barcelos,
nenhuma delas teve todas as vacinas aplicadas adequadamente. Quando se diz que
14% de homogeneidade, quer dizer que apenas 14% dessas crianças foram
vacinadas.O Coordenador da CIB/AM Dr. Wilson Duarte Alecrim solicita que esta
informação seja passada para a Secretária do Interior para passar para todos os
Secretários Municipais de Saúde, com uma nota explicando a tabela. Mostrou-se
preocupado, pois tem países que estão pagando tributos de cobertura vacinal como
os Estados Unidos. Somente no Parque da Disney da Califórnia, tem quase
200(duzentos) casos de sarampo. Diante disso, para nós, a única forma é intensificar
o trabalho da atenção básica para uma cobertura vacinal eficiente, por isto é bom
que todos observem suas deficiências. Outro assunto importante é que o mesmo
tem acompanhado o noticiário da grande imprensa e observou que até o presente
momento o orçamento federal ainda não foi aprovado e a Presidenta da República
com o desdobramento de seus ministros têm trabalhado com 1/18(um dezoito
avos) do orçamento previsto para o exercício de 2015. Outra lembrança, é que os
Secretários se atentem para o cumprimento do SIOPS(Sistema de Informações Sobre
Orçamentos Públicos em Saúde), que vai trazer penalização de transferências para
os municípios que não cumprirem com o mesmo.
ITEM III – Processo nº 17146/2014 – Dispõe sobre solicitação para
autorização de Aquisição de Analisador Hematológico para o município de
Carauari. O relator Januário Carneiro da Cunha Neto apresentou parecer favorável
em relação ao pleito, considerando esta ser uma necessidade imperativa ao bom
andamento dos serviços de saúde no município, e que todos os tramites
administrativos e legais foram tomados frente à necessidade de aquisição do
referido ítem, constando no teor do processo; considerando devido o cumprimento
de todas as solicitação manifesta parecer favor do processo, desta forma, após
Análise da solicitação, manifesta parecer favorável em relação ao pleito.
ITEM IV – Processo nº 3287/2015 – Dispõe sobre a liberação de recurso para
o Fundo Municipal de Saúde do Município de Eirunepé, para a recuperação do
Flutuante pertencente a Fundação de Vigilância em Saúde. INTERESSADO:
Fundação de Vigilância em Saúde: O membro Rosemary Costa Pinto em
substituição ao Sr. Bernardino Cláudio de Albuquerque, apresenta o seguinte
PARECER: Na forma que consta nos autos do Processo, a área técnica desta
Fundação, se manifesta favorável a liberação do
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recurso solicitado, haja vista o risco iminente de perda desse bem, pela falta da
manutenção pertinente. Assim sendo, pela natureza e abrangência da Proposta,
manifesto parecer favorável em relação à anuência desse colegiado, quanto à
aprovação, do presente Processo.
ITEM V – Processos nºs 23542, 25360, 25555, 26341, 19904, 17899, 18714,
17235, 26324, 26773, 41548, 20461, 40006, 33949, 27486, 22367 e 05331/2014. –
Dispõem sobre repasse financeiro fundo a fundo para os municípios do Estado do
Amazonas, para apoiar as ações da atenção à saúde. INTERESSADO: Secretaria
Executiva Adjunta de Atenção Especializada do Interior – SEA – INTERIOR –
RELATOR: Cláudio Pontes Ferreira – SÍNTESE DO PROCESSO: de Saúde do Município
Trata-se de memorandos da Secretaria Executiva Adjunta da Atenção Especializada
do Interior – SEAASI, que solicita transferência de recursos financeiros do Fundo
Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde do Município. ANÁLISE:
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de outubro de 1990, que estabelece como
competência da direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS, prestar apoio
técnico e financeiro aos municípios e executar s upletivamente ações e serviços de
saúde; Considerando a Portaria GM/MS nº 1.600 de 07 de julho de 2011, que
reformula a Política Nacional de Atenção as Urgencias e institui a Rede de Atenção
as Urgencias no SUS; Considerando o Decreto nº 005 de 27 de fevereiro de 2014,
que estabeleceu Estado de Emergência em vários municípios do Amazonas;
PARECER: Considerando que cada município possui peculiaridades que dizem
respeito a seus usuários e equipes, à sua capacidade em termos de estrutura física e
recursos humanos; Considerando as especificidades regionais, onde a Secretaria de
Estado de Saúde precisa adotar estratégias emergenciais para melhor condução das
ações de Saúde, se adequando, a essas diferenças regionais; Considerando que as
propostas atendem aos princípios da relação interfederativa, demonstrando a
efetividade da pactuação entre gestores e o interesse do Estado na solução dos
problemas manifesta parecer favorável em relação ao pleito. É o parecer s.m.j. O Dr.
Wilson Duarte Alecrim coloca em discussão o parecer do relator passando a palavra
para o membro José Rodrigues. Após os cumprimentos à todos os presentes o
mesmo considera que a forma como o Estado tem colocado de fazer transferências
aos municípios, enfatiza a relação interfederativa, entretanto em seu entender, o
3º(terceiro) parágrafo da análise deve ser excluído,pois ele se trata especificamente
de atenção básica e este recurso não é para este fim, então está havendo prejuízo à
aprovação do parecer. O membro Cláudio Pontes Ferreira informa que o que era
atenção básica já foi corrigido. Então como foi excluído o parágrafo e o parecer foi
consensuado pelo pleito.
Estiveram presentes os membros: O coordenador da CIB/AM Dr. Wilson
Duarte Alecrim, o Presidente do COSEMS Januário
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Carneiro da Cunha Neto e os demais membros: José Rodrigues, Geilane Evangelista
de Oliveira, Radija Mary C. Melo Lopes, Bernardino Cláudio de Albuquerque, Laene
Conceição Gadelha Dias, Lysandra Nívea Guimarães Farias. Os suplentes: Cláudio
Pontes Ferreira,Lubélia Sá Freire da Silva, Delmar José Hister, Roberto Maia
Bezerra, Alzenir de Paulo Edwards, Kelem Maia Portela e Maria Rosilene Coelho
Melo de Sousa. O presente Resumo Executivo foi elaborado e digitado pela Técnica
da Secretaria Executiva da CIB/AM Jeane Campos Neiva Bonfim da Silva e será
arquivada para fins documentais, após ser submetida à apreciação dos membros da
CIB/AM, no Auditório Maria Eglantina Nunes Rondon, Av. André Araújo, 701 –
Aleixo, Manaus, 29 de Abril de 2015.
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