Ministério da Saúde
Conselho Nacional dos Secretários de Saúde
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
Data: 09/06/2010.
Horário: 14h30 às 17h30.
Local: Ed. Anexo do MS, 2º andar, sala 216A.
SÍNTESE DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIT E SEUS GRUPOS DE TRABALHO
Objetivos:


Apresentar natureza, finalidade, composição, organização e competências regimentais da
Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e de suas estruturas: Câmara Técnica e grupos de
trabalho (GT);



Discutir estratégias de fortalecimento e de qualificação do funcionamento dos GT para
desenvolverem ações decorrentes da avaliação do Pacto pela Saúde, assim como demais
agendas prioritárias tripartite;

Encaminhamentos:


Priorizar como pauta de todos os GT a agenda tripartite para 2010, com foco nas seguintes
temáticas:
I. Revisão da Portaria nº 699 GM/MS, de 30 de março de 2006;
II. Revisão da Portaria Nº 204 GM/MS de 29 de Janeiro de 2007 (unificação do Bloco de
Gestão e implantação do IVG);
III. Redes de Atenção à Saúde;
IV. Descentralização de processos administrativos para as CIBs, com avaliação da
implantação da Portaria nº 598 GM/MS, de 23 de março de 2006 e mapeamento dos
processos a serem descentralizados;



Retomar as reuniões dos GT de Informação e Informática e Planejamento e Financiamento,
com as seguintes pautas prioritárias, respectivamente:
I. Política Nacional de Informação e Informática no SUS; prontuário eletrônico (Cartão SUS)
e fortalecimento dos sistemas de informação, com foco na Atenção Básica;
II. Revisão da Portaria nº 204 GM/MS, de 29 de Janeiro de 2007; avançar nas discussões do
financiamento do SUS.



Implementar o acompanhamento da produção dos GT pela Secretaria Técnica da CIT, bem
como o monitoramento e avaliação destes pela Câmara Técnica-CIT, com realização
periódica de reuniões conjuntas;



Observar a estrutura da pauta da CIT, evitando equívocos na localização de pontos de pauta:
I. Homologações e Certificações: contemplam adesões dos entes federados ao Pacto pela
Saúde, bem como decisões ad referendum.
II. Discussões e Pactuações: contemplam disposições da operacionalização da política de
saúde.
III. Apresentações e discussões: contemplam apresentações de temas relativos a
informações e disposições da política que demandam discussões.
IV. Informes: contemplam publicizações sintéticas de eventos, atividades e outros, que não
demandem apresentações e discussões.



Adotar o modelo de coordenação tripartite para os grupos de trabalho da CT-CIT, com
conseqüente construção coletiva de pauta.

