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Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e nove, na sala de reunião do Conselho Estadual de 3 
Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, realizou-se a sétima Reunião Ordinária de 4 
dois mil e nove da Comissão Intergestores Bipartite do Ceará, com a presença dos seguintes 5 
membros: Representando a SESA, João Ananias Vasconcelos Neto, Secretário da Saúde; Vera 6 
Maria Câmara Coêlho, Coordenadora de Políticas e Atenção à Saúde; Maria Imaculada Ferreira 7 
da Fonseca, Supervisora do Núcleo de Atenção Primária; Gláucia Maria Reis Norões, 8 
Supervisora do Núcleo de Vigilância Ambiental; Nágela Maria Dos Reis Norões, técnica da 9 
Coordenadora das Regionais de Saúde e Ana Paula Girão Lessa, Ouvidora. Pela representação 10 
dos municípios, os Secretários Municipais de Saúde: José Policarpo de Araújo Barbosa, de 11 
Cascavel, Presidente do COSSEMS; Willames Freire Ribeiro, de Morada Nova; Alexandre José 12 
Mont’Alverne Silva, de Fortaleza; Carlos Hilton Albuquerque Soares, de Sobral; Mário Lúcio 13 
Ramalho Martildes, de Eusébio; José Liberlando Alves Albuquerque, de Pindoretama; Manoel 14 
Lopes Martins, de Pentecoste; Fco. Evandro Teixeira Lima, de Pindoretama. Compareceram 15 
ainda, outros Secretários Municipais de Saúde, técnicos responsáveis por Coordenadorias e 16 
Núcleos da SESA, Orientadores de Células Regionais de Saúde, técnicos das Secretarias 17 
Municipais de Saúde e do COSSEMS, e outras pessoas interessadas, com registro em listas de 18 
presença. A assembléia foi conduzida pela Secretária Executiva da CIB/CE, Vera Coelho que 19 
notificou as ausências dos Secretários Raimundo Arruda que estava em Cabo Verde, Marcelo 20 
Sobreira, em São Paulo e João Ananias, que estavam em outro compromisso. Prosseguiu, com a 21 
apresentação dos INFORMES: 1º. Portaria SAS Nº. 141, de 11 de maio 2009 - Habilita o 22 
Hospital Maternidade Santo Antônio da Fundação Otília Correia Saraiva do município de 23 
Barbalha, a realizar procedimentos cirúrgicos, diagnósticos ou terapêuticos, em regime de 24 
Hospital Dia, nos termos da Portaria Nº. 44/GM, de 10 de janeiro de 2001. 2º Portaria GM Nº. 25 
988, de 12 de maio de 2009 - Credencia os municípios de Crateús e Tarrafas a receberem os 26 
incentivos às ações de Saúde Bucal, no âmbito do Programa Saúde da Família. 3º Portaria GM 27 
Nº. 989, de 12 de maio de 2009 - Credencia o município de Piquet Carneiro a receber os 28 
incentivos aos Programas Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família. 4º Portaria GM 29 
Nº. 1.020, de 13 de maio de 2009 - Estabelece diretrizes para a implantação do componente pré-30 
hospitalar fixo para a organização de redes locorregionais de atenção integral às urgências em 31 
conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Chama atenção dos municípios 32 
que foram contemplados com o empreendimento, para a reformulação e agilização do  projeto 33 
anterior, a exemplo do que foi exigido para a SESA. Disse que a Portaria define 245 UPA para o 34 
Ceará mas o João Ananias estaria negociando aumentar esse número.   5º Portaria SAS Nº. 154, 35 
de 15 de maio de 2009 -  Inclui na tabela  Tipo de Equipes do SCNES – Sistema de Cadastro 36 
Nacional de Estabelecimento de Saúde, os tipos de equipes Equipes Agente Comunitário de 37 
Saúde, Saúde Bucal Modalidade 1 e Modalidade 2.   6º Portaria GM Nº 1.028, de 19 de maio 38 
de 2009 - Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de equipes de 39 
Saúde da Família, equipes de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde, de 28 40 
municípios, com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional 41 
de Estabelecimentos de Saúde - SCNES. Vera chama atenção para a perda de  cobertura das 42 
equipes principalmente de Fortaleza que influencia a cobertura do Estado. Carlos Hilton destaca 43 
a necessidade de se tomar uma providência para mudar o tratamento do MS em relação a 44 
realidade do Nordeste quanto à disponibilidade de médicos nas equipes e quanto ao prejuízo 45 
causado ao restante da equipe que está trabalhando. Imaculada fala da proposta do Ministério 46 
para uma nova classificação das equipes do PSF com modelo alternativo e respectivo 47 
financiamento, cuja Portaria deverá sair posteriormente. Informou a realização de um seminário 48 
no Hotel Mareiro no dia 26 de junho de 2009, de iniciativa da  SESA com o COSSEMS, sobre 49 
Atenção Primária, onde o assunto das equipes seria abordado. 7º Portaria GM Nº 1.080, de 28 50 



de maio de 2009 - Autoriza repasses do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de 51 
Saúde, referente ao incentivo para o fortalecimento da Gestão em Vigilância em Saúde nos 52 
Estados e Municípios do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. - Ao município de 53 
Maracanaú, em uma única parcela, que será paga na competência maio de 2009, no valor de R$ 54 
10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). 8º . Entrega de Equipamentos aos municípios – Vera 55 
informou que no dia 8 de junho às 9 horas haveria um evento na Escola de Saúde Pública do 56 
Ceará para entrega, pelo governador do Estado, de equipamentos adquiridos com recursos 57 
federais e estaduais para  hospitais polos (filantrópicos e municipais) e hospitais de pequeno 58 
porte, com vistas à organização dessas unidades para a garantia do parto humanizado. Disse que 59 
o investimento fora da ordem de R$ 4.372.000,00 (quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil 60 
reais) e destacou a importância da presença de secretários municipais, e diretores dos hospitais, 61 
no evento. 9º - Relatório de Gestão Municipal - Vera informou que até aquela data, 102 (cento 62 
e dois) municípios haviam encaminhado à Secretaria Executiva da CIB/CE as Resoluções dos 63 
Conselhos Municipais de Saúde com aprovação dos Relatórios de Gestão e lembra o prazo para 64 
encaminhamento pela CIB/CE, das informações sobre a aprovação do Relatório à Tripartite. 10º 65 
- Alteração da data da próxima reunião da Bipartite - Policarpo propôs que não houvesse 66 
reunião da CIB/CE no dia 19 de junho e sim no dia 10 de julho em Sobral, por ocasião da 67 
realização, no dia 9 de julho, de evento macrorregional para discussão dos complexos 68 
reguladores e dia 10 a reunião ampliada do COSSEMS. Informou que sairia um ônibus do 69 
COSSEMS  no dia 8, à tarde, e que o Secretário de Sobral garantiria a hospedagem dos membros 70 
da Comissão Intergestores Bipartite.  11º. Seminários sobre Regulação – Policarpo informou 71 
que no dia 8 de junho o COSSEMS iria realizar o Seminário dos complexos reguladores da 72 
Macro de Fortaleza e nos dias 9 e 10 seminário sobre sistema de informação para 25 municípios, 73 
ambos no Hotel Mareiro. 12º. Oficina do MS sobre Óbito Neonatal – Vera informou que os 74 
gestores dos 18 municípios prioritários para o controle do óbito Neonatal, deveriam participar no 75 
dia 17 de junho de uma oficina sobre a parte operacional do Plano Nacional de controle ao óbito 76 
neonatal. Policarpo disse que nessa data seria a posse da diretoria do CONASEMS e muitos 77 
gestores não estariam em Fortaleza. Vera disse que iria comunicar aos técnicos do Ministério 78 
para a mudança da data da oficina. 13º. Aquisição do Hospital da Região – Dr. João informou 79 
que a compra, pelo Estado, do hospital (pertencente ao Dr. Bogus), para funcionamento do 80 
Hospital da Região Metropolitana do Ceará, está quase finalizada. Disse que tratara do 81 
financiamento junto ao MS que solicitou a definição do perfil da unidade a  qual dará suporte ao 82 
HGF e ao IJF. Prosseguiu com a apreciação dos assuntos constantes da pauta que foram 83 
apresentados na seguinte ordem: Item 1.1. Plano de Ação para Qualificação da Gestão 84 
Estratégica e Participativa do SUS no Ceará. Dra. Ana Paula, Ouvidora da SESA falou 85 
inicialmente sobre a Gestão Estratégica e Participativa do SUS e da sua importância para a 86 
Política de Gestão e Participação do Sistema Único de Saúde. Em seguida apresentou, através de 87 
slides, o  Plano de Ação para Qualificação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS do 88 
Ceará, para o ano de 2009, destacando os Objetivos, Ações, os Custos e Cronograma de 89 
Execução definidos para cada um dos quatro eixos estratégicos, e os Resultados esperados. 90 
Policarpo elogiou a atuação da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do SUS no 91 
Ministério da Saúde  e o apoio da mesma aos municípios. A CIB/CE aprovou o Plano de Ação 92 
Estadual para a Qualificação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS, na forma 93 
apresentada. Item 1.2.Distribuição de Equipamentos do Plano de Investimentos da 94 
Vigilância em Saúde – Dr. Policarpo, passou a  conduzir os trabalhos, em virtude da ausência 95 
momentânea da Dra. Vera da reunião e colocou o assunto em debate. Antes, comentou que 96 
pensara em retirar o ponto da pauta para um debate mais aprofundado da questão, mas diante da 97 
informação de que aquela seria a data limite para a  remessa da Resolução ao MS, submeteu o 98 
assunto à plenária e passou a palavra ao técnico do NUVET para expor a proposta da SESA. 99 
Frota, informou que o MS destinara para o Ceará 16 (dezesseis) microscópios bacteriológicos 100 



para a área da tuberculose; 06 (seis) nebulizadores costais motorizados e 06 veículos (Kombi) 101 
para o combate à dengue e 40 (quarenta) pulverizadores com compressão prévia para o combate 102 
à leishmanioses, cuja distribuição a seguir apresentada, atenderia prioridades definidas mediante 103 
critérios epidemiológicos em cada área: Dengue: 06 (seis) Veículos Tipo Utilitário (KOMBI) - 104 
sendo, 01 (um) para a Central de UBV da SESA, e 01 (um) para cada um dos seguintes 105 
municípios: Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral; 6 (seis) Nebulizadores 106 
Costais Motorizados para a Central de UBV da SESA.  Tuberculose: 16 (dezesseis) 107 
Microscópios Bacteriológicos (16): sendo 01 (um) para cada um dos municípios: Iguatu, 108 
Quixadá, Campos Sales, Uruoca, Aiuaba, Caridade, Iracema, Alto Santo, Caucaia, Jaguaruana, 109 
Icó, Santana do Cariri, Maracanaú, Ararendá, Fortaleza (Centro de Especialidades Médicas José 110 
de Alencar) e 01 (um) para a SESA/Hospital São José das Doenças Infecciosas. Para a 111 
Leishmanioses: 40 (quarenta) Pulverizadores com Compressão Prévia: sendo 10 (dez) para 112 
Barbalha, 20 (vinte) para Fortaleza e 10 (dez) para Juazeiro do Norte. Após muita discussão a 113 
plenária questionou a destinação dos veículos e equipamentos da Dengue para Central de UBV 114 
da SESA, e propôs a elaboração de um Plano de Investimento para a Vigilância em Saúde global 115 
para todo o Estado. A CIB/CE aprovou, sem alteração, a distribuição dos equipamentos da 116 
vigilância em Saúde apresentada. Dr.Policarpo propôs  ao Secretário de Saúde a implantação de 117 
uma estrutura bem montada para o combate à Dengue no Estado. Dr. João Ananias disse que 118 
nada impedia de se fazer um Plano de Investimento para o Ceará  que poderia ser levado ao 119 
governo estadual, mas deveria ser encaminhado, principalmente, para o governo federal, que 120 
segundo o gestor estadual, vem aplicando poucos recursos no Ceará. Disse que o Estado já está 121 
investindo na compra do Hospital da Região Metropolitana e que os municípios devem fazer 122 
uma pressão política junto ao MS para conseguir mais recursos para a Dengue. Pediu a inclusão 123 
de um ponto de pauta que passou a ser o Item 1.3. Pactuação sobre as Unidades de Pronto 124 
Atendimento  - UPA, para informar que o Ministério definira a implantação de 32 (trinta e duas) 125 
Unidades de Pronto Atendimento - UPA, para o Ceará, sendo 28 (vinte e oito) para o interior e 4 126 
(quatro) para Fortaleza e propunha a discussão da distribuição das unidades nos municípios. 127 
Disse que o Dr. Beltrame sugerira ao Ceará entrar na Licitação do Rio de Janeiro, tendo o Estado 128 
do Ceará como proponente, com vistas a agilizar o processo de implantação das unidades e evitar 129 
o acréscimo de 20% no custo da unidade. Lembrou que só pode ter UPA onde houver SAMU e 130 
foi discutido que esse ano a SESA universalizaria o SAMU a partir da ampliação do Litoral 131 
Leste. Apresentou em seguida a relação proposta para as 28 UPA do interior: 1 Caucaia; 2. São 132 
Gonçalo do Amarante, Paracuru e Paraipaba; 3 Crateús; 4. Ubajara e São Benedito; 5. Itapipoca; 133 
6. Pentecoste, General Sampaio e Apuiarés; 7. Maranguape; 8. Eusébio e Aquiraz; 9. Aracoiaba 134 
e Baturité; 10. Iguatu; 11. Juazeiro do Norte; 12. Russas; 13. Canindé; 14. Crato; 15. Aracati; 16. 135 
Horizonte e Pacajus; 17. Tauá; 18. Quixeramobim; 19. Santa Quitéria, Catunda e Tamboril; 20. 136 
Jaguaribe e Pereiro; 21. Boa Viagem; 22. Mauriti Milagres; 23. Barbalha; 24. Icó; 25. Morada 137 
Nova; 26. Camocim; 27. Senador Pompeu, Milhã e Piquet Carneiro; 28. Jijoca de Jericoacoara, 138 
Cruz e Bela Cruz. Dr. João informou que a adesão não obriga os municípios e o Estado a 139 
implantarem as UPA mas garante a alocação do recurso que será repassado na modalidade fundo 140 
a fundo. Afirmou ainda que se for acatada a proposição do utilizar a Ata de licitação do Rio de 141 
Janeiro, não haverá a necessidade  de  passar escritura do terreno. A plenária aprovou a 142 
distribuição das UPA, e a proposta de integrar à licitação do Rio de Janeiro para a construção das 143 
unidades. 1.3 Credenciamentos na Estratégia Saúde da Família – A Bipartite aprovou os 144 
seguintes credenciamentos: Equipe de Saúde Bucal: 01 (uma) modalidade I para Ocara e 01 145 
(uma) modalidade I para Itatira. Implantação de NASF no município de Ibiapina. 1.4 146 
Implantação do CASP I no município de Paracuru – Em vista do parecer favorável do 147 
supervisor do Núcleo de Atenção à Saúde Mental – NUSAM, da Secretaria da Saúde do Estado 148 
do Ceará, a CIB/CE aprovou o credenciamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo 149 
I do município de  Paracuru. Nada mais havendo a tratar, a Plenária encerrou a reunião, tendo eu, 150 



Célia Fonseca, lavrado a presente Ata que vai assinada pelos membros da Comissão 151 
Intergestores Bipartite que compareceram. Fortaleza, aos cinco dias do mês de junho do ano de 152 
dois mil e nove. 153 


