
 

 
 
 

   

Comissão Intergestores Bipartite – CIB 
Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema - 60060-440 - Fortaleza/CE 

Fone/FAX: (85) 3101.5283 – e-mail: cibce@saude.ce.gov.br 

RESOLUÇÃO Nº. 125/2015 – CIB/CE 

A Comissão Intergestores Bipartite - CIB/CE, no uso de suas atribuições legais e considerando: 

1. O Ofício Nº. 1753/2015-GS, datado de 17 de agosto de 2015, da Secretaria Municipal de Saúde de 
Fortaleza, constante no processo Nº. 5123220/2015, em que a gestora de Fortaleza encaminha a 
solicitação do Instituto do Câncer do Ceará – ICC, referente ao pagamento administrativo de AIH fora da 
Faixa Etária normatizada pelo Ministério da Saúde. 

2. O parecer Nº. 120/2015 às fls. 4, da Célula do Sistema Municipal de Auditoria em Saúde da SMS de 
Fortaleza, datado de 18 de junho de 2015, que se pronuncia favorável ao pagamento administrativo no 
valor total de R$ 46.492,03(quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e três centavos) 
devido ao Instituto do Câncer do Ceará – ICC, pela realização de procedimentos de AIHs,  que foram 
glosadas fora da faixa etária, tendo ultrapassado o limite de apresentação para realizar a cobrança.  

3. O parecer favorável da Coordenadora de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da SESA - CORAC, 
ao pagamento administrativo no valor solicitado pelo Instituto do Câncer do Ceará – ICC. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Autorizar a gestora da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza a pagar administrativamente ao 
Instituto do Câncer do Ceará – ICC, o montante  no total de R$ 46.492,03 (quarenta e seis mil, 
quatrocentos e noventa e dois reais e três centavos), referente à 09 (nove) AIHs glosadas pelo fato do 
paciente está fora da faixa etária, tendo ultrapassado o limite de apresentação para realizar a 
cobrança, conforme informação abaixo especificada:  

Processo 
SESA Prestador 

Ofício SMS 
Fortaleza 

Nº. 

Parecer 
CORAC 

Valor Total 
/AIH 
(R$) 

5123220/2015 Instituto do Câncer do 
Ceará - ICC 1753/2015 Folha nº 20 46.492,03 

Total 46.492,03 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 

Fortaleza, 23 de outubro de 2015 

HENRIQUE JORGE JAVI DE SOUSA                         JOSETE MALHEIRO TAVARES 
Presidente da CIB/CE                                                         Vice - Presidente da CIB/CE 
Secretário da Saúde                                                              Presidente do COSEMS 
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