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Apresentação Inicial
Márcia Bassit, Secretária-Executiva do Ministério da Saúde - SE/MS, iniciou a reunião com boas vindas e parabenizando o CONASEMS pelo êxito do
XXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, ressaltando a qualidade dos conteúdos discutidos, e pela realização da reunião da
CIT nesse contexto. Destaca que as idéias abordadas no Congresso favorecem a implementação das políticas de saúde. Aponta ainda a participação
e aderência das pessoas ao evento.
Antônio Carlos Figueiredo Nardi, Secretário Municipal de Saúde de Maringá/PR e Presidente do CONASEMS, agradece em nome da diretoria do
CONASEMS a presença de todos os participantes do congresso, da qual decorre o sucesso do evento.
Decisões / Encaminhamentos
1. Homologações e Certificações
a) Termos de Compromisso de Gestão Municipal (relação anexa).
DAGD/SE.
b) Decisão Ad referendum nº 02/2010, que estabelece recursos de
custeio destinados às ações de Atenção Primária, de Média e
Alta Complexidade a serem disponibilizados aos Estados,
Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento da Influenza
Pandêmica. SAS/SVS/MS.

a)

Homologados.

b)

Homologada.

2. Discussões e Pactuações
a) Prazos estabelecidos na Portaria
GM/MS Nº 3318, de 31 de dezembro
de 2009.

a) Pactuada a prorrogação dos prazos estabelecidos no parágrafo único do artigo 2º e no parágrafo
2º do artigo 3º da portaria MS/GM nº 1183, de 03 de Junho de 2009, para a competência
dezembro de 2010.
CONASEMS: solicitou a inclusão de pauta da Portaria GM/MS Nº 3318/09, que prorroga para

competência junho de 2010, os prazos estabelecidos pelo Parágrafo único, do artigo 2º e do parágrafo
2º do artigo 3º, da Portaria nº 1.183/GM, de 3 de junho de 2009.
A inclusão visou prorrogar os prazos por mais 6 (seis) meses, de junho para dezembro de 2010, em
razão da necessidade de ser mantido no FAEC o procedimento de Mamografia, motivada por
problemas que impactam no registro da série histórica desse procedimento, como: quantitativo de
mamógrafos que estavam inoperantes e iniciaram produção recente e ausência de mulheres nos
serviços de saúde no período da gripe A – H1N1, de agosto a outubro de 2009, de modo que a
construção de série histórica não demonstrou a demanda real.
MINISTÉRIO DA SAÚDE: reconheceu que existe demanda reprimida importante para o exame de
Mamografia, sendo legítima a solicitação.
CONASS: concordou com a solicitação.
b) Minuta de portaria que define
recursos financeiros do Ministério da
Saúde para o Programa de
Formação de Profissionais de Nível
Médio – PROFAPS. SEGETS/MS

b) Pactuada.

c)

Diretrizes para Vigilância em Saúde
de
Populações
Expostas
a
Agrotóxicos. SVS/MS.

c) Pactuada.

d) Minuta de portaria que institui em
todo território nacional, o Calendário
de Vacinação dos Povos Indígenas.
SVS/MS.

d) Pactuada.

e) Minuta de portaria que estabelece
critérios
diferenciados
para
implantação,
financiamento
e
manutenção da estratégia Saúde da
Família para populações ribeirinhas
na Amazônia Legal e Mato Grosso
do Sul. SAS/MS.

e) Pactuada.

MINISTÉRIO DA SAÚDE: destacou a importância da experiência do PROFAE, revigorada pelo
PROFAPS por intermédio da expansão do programa para outros profissionais de saúde
(radiologia/laboratório), estando previsto repasse de 60 milhões para o custeio das ações contidas nos
planos estaduais de formação profissional, com discussão no âmbito dos Colegiados de Gestão
Regional – CGR e das Comissões de Integração Ensino-Serviço – CIES e pactuação na Comissão
Intergestores Bipartite – CIB.

MINISTÉRIO DA SAÚDE: ressaltou o tema como demanda antiga da região amazônica e que a
portaria não altera o financiamento, mas sim a carga horária da Equipe de Saúde da Família que
atende as populações em questão.
CONASEMS e CONASS: pactuaram reforçando a relevância da portaria.

f)

Política de conformação de Redes de
Atenção Integral

f) Pactuada a inclusão do tema Rede de Atenção à Saúde como pauta da reunião da CIT de junho.
CONASS: solicitou incluir na pauta na reunião da CIT de junho o tema: Rede de Atenção à Saúde,
para apresentação das propostas de cada esfera de gestão, discussão e encaminhamento de
consensos possíveis.
MINISTÉRIO DA SAÚDE e CONASEMS: acordo quanto à solicitação.

3. Apresentações e Discussões
a) Escolas Técnicas do SUS – ETSUS.
SEGETES/MS.
b) Situação da Universidade Aberta do
SUS – UNASUS.SEGETS/MS

MINISTÉRIO DA SAÚDE: destacou a ampliação da oferta de cursos de especialização, que ultrapassará
as 20.00 vagas em 2011.
CONASEMS: expressou a expectativa de que a ampliação de vagas prevista para 2010 possa ser
efetivada e apontou dificuldade de operacionalizar a parceria com as universidades.

c) Análise do processo de pactuação
unificada biênio 2010-2011 e do
processo de revisão dos TCG
estaduais e municipais. DAGD/SE

Transferida para a reunião da CIT de junho.

d) Decisão do Supremo Tribunal
Federal dispondo sobre pagamentos
complementares

CONASEMS: informou a decisão favorável do Supremo Tribunal Federal – STF, em sentença proferida
pelo Ministro Marco Aurélio de Melo, dispondo sobre pagamento complementar de hotelaria e serviços
profissionais, movida por usuário do município de Giruá-RS, impactando de forma negativa sobre a
organização do SUS. Solicitou que seja movido recurso com vistas ao enfretamento dessa situação.
CONASS E MINISTÉRIO DA SAÚDE: concordaram com a gravidade da situação e apontaram
necessidade de ação conjunta das três esferas num processo de articulação junto ao STF, Casa Civil da
Presidência da República e Congresso Nacional, na busca de alternativa que melhor possibilite o
enfretamento do problema, de modo a garantir os princípios constitucionais do SUS.
CONASEMS: apresentou convite da Associação dos Secretários e Dirigentes Municipais de Saúde do
Rio Grande do Sul – ASSEDISA, ao MS, para no dia 09/06, participar de reunião com a Comissão de
Saúde da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, para discussão do assunto.
Encaminhamentos:
 CONASS elaboração de minuta de Nota Técnica expressando a situação.
 MS/CONASS/CONASEMS – articulação conjunta junto à Casa Civil e Supremo Tribunal Federal.

 CONASEMS e MINISTÉRIO DA SAÙDE – participar de reunião com a Comissão de Saúde da
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul.
4. Informes (anexos)
Avaliação dos Cursos de Especialização. SGTES/MS.
Comissão Intergestores Bipartites de Minas Gerais – CIB/MG, informa a constituição de 01 Colegiado de Gestão Regional no Estado de Minas Gerais
– Colegiado de Gestão Regional de Manga, conforme Ofício nº 0387/2010/CIB-SUS/MG, de 23 de abril de 2010. DAGD/SE/MS.
Projetos em áreas e especialidades prioritárias para o Sistema Único de Saúde aprovados no Programa de Bolsas de Residência Médica.
SGTES/MS.
Programa Nacional de Bolsas de Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde. SEGTS/MS.
 Encaminhamento: acordada a solicitação do CONASEMS de que seja elencado outros critérios para o caso de não serem preenchidas as
vagas que atendam os critérios já estabelecidos.
Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010 – dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES. SGTES/MS.
Processo de qualificação da ANVISA no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária como Autoridade Reguladora Nacional em Medicamentos.
ANVISA/MS
Nota Técnica da Receita Federal sobre a inscrição dos Fundos de Saúde no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. SE/MS.
 Encaminhamento: acordada a solicitação do Conasems de que o assunto seja ponto de pauta da próxima reunião da CIT para apresentação e
discussão, dada a pertinência do tema.
Equipamentos para enfrentamento da Gripe A – H1N1. SAS/MS.
O embarque de 1.200 respiradores, 1.800 monitores e oxímetros encontra-se atrasado em razão do recente problema no tráfego aéreo europeu,
ocasionado pela erupção de vulcão na Islândia. Para minimizar a situação, foi fretado avião cargueiro, com saída de Lisboa - Portugal prevista para
03/06/2010. A perspectiva de entrega dos equipamentos é final de junho/2010.

