
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 1 

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO 2022 2 

Aos doze do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a décima Reunião 3 

Ordinária do ano de dois mil e vinte e dois da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema 4 

Único Saúde do Ceará, de modo virtual através do Link de Acesso, https://conasems-5 

br.zoom.us/j/87291886435, ID da Reunião: 87291886435 com a participação dos membros 6 

Representantes do Componente Estadual: Carlos Hilton Albuquerque Soares, Presidente da 7 

CIB/CE e Secretário da Saúde; Mônica Souza Lima, Secretária Executiva de Políticas de 8 

Saúde; Caio Garcia Correia Sá Cavalcanti, Secretário Executivo Administrativo-Financeiro; 9 

Sarah Mendes D’Ângelo, Secretária Executiva de Vigilância em Saúde; Francisco Ivan 10 

Rodrigues Mendes Júnior, Assessor Especial; Joélia Rodrigues da Silva, Coordenadora de 11 

Desenvolvimento Institucional e Planejamento; Emília Alves de Castro, Coordenadora de 12 

Regulação e Controle do Sistema de Saúde; Thaís Nogueira Facó de Paula Pessoa, 13 

Coordenadora de Atenção à Saúde; e Vera Maria Câmara Coêlho, Secretária Executiva da CIB. 14 

Representantes do Componente Municipal: Sayonara Moura de Oliveira Cidade, Presidente do 15 

COSEMS e Vice Presidente da CIB, Secretária da Saúde de Baturité; Rilson Sousa de Andrade, 16 

Vice Presidente do COSEMS e Secretário de Saúde de Pindoretama; Ana Estela Leite, 17 

Secretária da Saúde de Fortaleza; Regina Célia Carvalho da Silva, Secretária da Saúde de 18 

Sobral; Francimones Rolim de Albuquerque, Secretária da Saúde de Juazeiro do Norte; Sheyla 19 

Martins Alves Francelino, Secretária da Saúde de Barbalha; Maria Luciana de Almeida Lima, 20 

Secretária da Saúde de Morada Nova; Ana Kelly Leitão de Castro, Secretária da Saúde de 21 

Russas; Francisca Airlene Dantas e Silva, Secretária da Saúde de Jaguaretama; Antônia Norma 22 

Teclane Marques Lima, Secretária da Saúde de Cedro e Evaldo Eufrásio Vasconcelos, 23 

Secretário da Saúde de Cruz. Participaram outros Secretários Municipais de Saúde e 24 

profissionais das Secretarias Municipais de Saúde, Superintendentes e Coordenadores 25 

Regionais e técnicos das Coordenadorias e Células da SESA e assessores e apoiadores do 26 

COSEMS/CE. 1. Abertura dos Trabalhos: Secretário Estadual de Saúde e Presidente do 27 

COSEMS. Dr. Carlos Hilton cumprimentou a todos os presentes e disse que fará de imediato 28 

um plano de ação para concluir o ano de 2022. Todos nós estamos sofrendo com a redução de 29 

nossas receitas, essa redução impactou sensivelmente na nossa estrutura financeira. Sayonara 30 

cumprimentou a todos e agradeceu o trabalho feito por Dr. Marcos Gadelha a frente da 31 

Secretaria de Saúde do Estado, deu boas vindas ao novo secretário Dr. Carlos Hilton, e disse 32 

que está aguardando o agendamento de uma reunião com a Diretoria, ressaltou que a pauta é 33 

extensa e urgente e nossa agenda precisa avançar. Informou que ocorreu uma reunião ampliada 34 

na segunda-feira passada que contou com a presença da Dra. Mônica para discussão sobre os 35 

medicamentos e a regulação, e que alguns encaminhamentos dessa reunião são urgentes e 36 

gostaria que Dr. Carlos Hilton pudesse dar encaminhamento: 1º Reunião com a PGE, o 37 

agendamento ficou sob a responsabilidade da Dra. Isabel Porto, que já marcou; 2º Reunião com 38 

os distribuidores para tratar da descontinuidade na entrega dos medicamentos e do 39 

desabastecimento, com a participação do MP que a SESA deverá agendar; 3º Reajustes dos 40 

valores da contrapartida do governo estadual. Esclareceu que os municípios fizeram a 41 

pactuação da PPI da Assistência Farmacêutica - 2022 na esperança e no compromisso de que o 42 

Estado aumentaria sua contrapartida para compra de medicamentos, pois o teto global de 43 

medicamentos não acompanha o aumento dos preços dos medicamentos e isso está causando 44 

um transtorno para os municípios cearenses. A Secretária Executiva de Políticas anterior (Dra. 45 

Luciene) afirmou em reunião da CIB que faríamos a pactuação para não atrasar o processo de 46 

programação, mas que a Governadora ia liberar os recursos para aumentar a contrapartida para 47 

compra dos medicamentos e isso não aconteceu. Estamos hoje com um prejuízo muito grande 48 

dado a falta de medicamentos dentro dos nossos municípios e no momento mais difícil que é o 49 

eleitoral. Finalizou dizendo que os municípios aguardam duas respostas do Estado que é o 50 

compromisso de aumentar o valor da contrapartida do Estado para aquisição de medicamentos 51 

e o agendamento da reunião com os distribuidores de medicamentos. Desejou boa vinda a todos 52 

e colocou o COSEMS como o maior parceiro do Estado. Sarah Mendes D’Ângelo colocou 53 

que gostaria de fazer um pedido a todos os secretários, frente ao aumento do número de casos 54 

da Monkeypox, também conhecida como varíola dos macacos, que se organizem e comecem a 55 

pensar na elaboração dos seus próprios planos de contingência. Não é uma doença que tem uma 56 

capacidade de transmissão tão rápida como a COVID, mas ela requer atenção e cuidado. O 57 
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Ceará tem 263 casos notificados e 14 casos confirmados em 3 municípios: Fortaleza, Russas e 58 

Sobral. Informou que está sendo elaborado o plano de contingência estadual e que foi realizada 59 

uma reunião hoje e todos os municípios receberão o registro dos seus casos suspeitos em tempo 60 

real, e que tem plenas condições de  compartilhar esses dados com os secretários. Não é 1ª 61 

emergência em saúde pública  que estamos enfrentando e não será a última. Zuila Marciel 62 

Peixoto, Secretaria de Saúde de Orós colocou que o Estado não manda os insumos para os 63 

municípios. Sarah informou que foi aberto um processo de compra dos insumos e até o dia 30 64 

de agosto  estarão  sendo distribuídos, não tenho detalhes agora, como está esse processo de 65 

compra, mas informarei através de e-mail. Item 2. Apresentação. Item 2.1. Pesquisa 66 

Nacional, (Re)Conhecer para Fortalecer a Auditoria do SUS: SNA em foco. Gabriel Maia 67 
Veloso, Pesquisador do Colaboratório CTS da Fiocruz Brasília informou que essa pesquisa é 68 

realizada em parceria entre o MS e a FIOCRUZ com a finalidade de obter um conhecimento 69 

maior de como anda a situação da auditoria em todo o país. A ideia é ter contato com todos os 70 

municípios do país e conseguir subsídios para obter dados mais fidedignos e sair da auditoria 71 

punitiva e a partir disso conhecer a condição de cada município e secretaria. O estudo tem 72 

caráter nacional envolvendo as estruturas de governança do SUS e os órgãos de auditoria do 73 

SUS dos entes federados; Para que os objetivos propostos possam ser alcançados, a pesquisa 74 

deverá ser aplicada em todos os estados, Distrito Federal e municípios; Para obtenção dos 75 

dados para análise, foi desenvolvido um questionário em formato digital para analisar a 76 

situação do SNA, adequando suas questões ao nível de complexidade de cada nível de 77 

estratifica; e a pesquisa é baseada no Internal Audit CapabilityModel (IA-CM) Ferramenta 78 

baseada em fundamentos para uma auditoria interna efetiva no setor público. O questionário é 79 

composto de 35 perguntas, com um tempo de resposta aproximado de 50 minutos (não 80 

contínuos), e se propõe a avaliar: Atuação da unidade de auditoria; Proficiência do corpo 81 

técnico; Estrutura e organização da unidade de auditoria; Desempenho da unidade de auditoria; 82 

e a Estrutura de Governança da unidade e auditoria. A Pesquisa está organizada do seguinte 83 

modo: Etapa Nacional: Questionário de Pesquisa enviado para 5570 municípios da 84 

federação; Ferramenta REDCap para aplicação e armazenamento dos dados; A pesquisa está 85 

disponível desde o dia 10/05/2022; e Apenas 119 municípios responderam (2% dos 86 

municípios). O lançamento da pesquisa foi feito no dia 28/03/2022 que contou com a 87 

participação e apoio do CONASS e CONASEMS, e Representantes dos SEAUDs. E tem o 88 

Patrocínio do DENASUS e da FIOCRUZ. Os resultados esperados são: Pesquisa e Relatório 89 

que demonstre o Diagnóstico e Maturidade da Auditoria do SUS nos Estados, no Distrito 90 

Federal e nos Municípios; Modelo de Apoio Técnico e Operacional aos Estados, Distrito 91 

Federal e Municípios; e Subsídios para a Revisão do Decreto nº 1.651/1995. Finalizou 92 

apresentando os resultados parciais do Ceará: apenas 03 municípios responderam a Capital e 93 

02 municípios com população entre 10.000 a 20.000 habitantes, o que representa 1,63% do 94 

total de municípios do Estado. Por que é Importante Participar? Secretarias de Saúde 95 

contribuem para a identificação das oportunidades de melhoria no SNA; Coleta de dados sobre 96 

a estrutura, composição das equipes, uso de tecnologias e infraestrutura das unidades 97 

responsáveis pela auditoria interna; e Busca por soluções de integração entre as auditorias do 98 

SUS, disseminação de metodologias de auditoria e execução de trabalhos integrados. Dr. 99 

Wagner Martins, Coordenador e Pesquisador do Colaboratório CTS da Fiocruz Brasília 100 

destacou que essa pesquisa vai nos trazer muitas informações que vão ajudar na construção de 101 

um sistema de auditoria mais inteligente, hoje com a utilização de dados devido a digitalização 102 

da saúde, permitirá que seja feito a integração de informações com muito mais assiduidade. Ao 103 

passo que se identifica a situação estrutural de cada um dos serviços de auditoria, então, é 104 

possível construir um plano de melhoria muito mais assertivo. Esse plano vai dá condições para 105 

que se monte uma estrutura de apoio sistemática entre os diferentes estados e entes federados 106 

municipais para que possamos aprender um com outro. Elistênio de Nóbrega Lima, Secretário 107 

de Ibicuitinga disse que essa Pesquisa é bem interessante, e que os gestores municipais são 108 

sabedores da importância dos componentes de auditoria municipal, estadual e federal e 109 

principalmente do municipal para se trabalhar as auditorias preventivas. E apresentou uma 110 

sugestão: que seja feito um estudo referente ao financiamento da implantação do componente 111 

municipal, pois sabemos que profissionais qualificados não são baratos, e que os municípios 112 

têm um subfinanciamento de forma geral. É importante trabalhar uma política de financiamento 113 

para estruturação e custeio do componente municipal para que haja um fortalecimento da 114 



auditoria em cada município, seja de pequeno, médio ou grande porte. E finalizou dizendo que 115 

o Ceará era um dos Estados de referencia em relação ao avanço do SNA, mas notamos um 116 

retrocesso, principalmente, na questão dos subfinanciamento do componente municipal, na 117 

continuidade do processo de discussão do piso salarial para profissionais auditores no Estado, 118 

que ainda não tinha sido implantado a nível Federal e não estava sendo discutido, são alguns 119 

pontos que dificultam a implantação, a grande maioria dos gestores sabe a sua importância, tem 120 

boa vontade de implantar os seus SNA Componente Municipal, mas infelizmente não existe 121 

uma política de financiamento para implantação desses componentes e isso tem dificultado para 122 

que os municípios possam implantar e manter esse Serviço. Ana Estela, Secretária de Saúde de 123 

Fortaleza informou que foi firmado um Termo de Cooperação entre o município e o 124 

DATASUS, e que respondeu o Questionário em Jan/2022, e indagou se a devolutiva só será 125 

dada no final da Pesquisa. Dr. Wagner Martins respondeu que o financiamento após a 126 

Pesquisa é por conta do DATASUS, bem como o encaminhamento dos resultados para os 127 

Estados e municípios pesquisados. Item 3. Discussões e Pactuações. Item 3.1. Alteração na 128 

Composição dos Membros da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Vera Coelho 129 

apresentou a nova Composição da CIB em decorrência das mudanças na representação da 130 

Secretaria de Saúde do Estado: Carlos Hilton Albuquerque Soares, Secretário Estadual de 131 

Saúde que assume a Presidência da CIB/CE; Mônica Souza Lima, Secretária Executiva de 132 

Políticas de Saúde, Suplente e substituta oficial do Secretário Estadual de Saúde; Caio Garcia 133 

Correia Sá Cavalcanti, Secretário Executivo Administrativo Financeiro, Titular; e Francisco 134 

Ivan Rodrigues Mendes Júnior, Assessor Especial, Suplente; e na representação dos 135 

municípios: Lúcia Amaro de Araújo Gondin Feitosa, Secretária da Saúde de Horizonte, 136 

Suplente; e Antônia Norma Teclane Marques Lima, Secretária da Saúde de Cedro, Suplente. 137 

Item 3.2. Alteração na Composição da CIR Fortaleza (SRFOR). Maria Iracema 138 
Capistrano Bezerra, Secretária Executiva da CIR Fortaleza informou que a presente 139 

solicitação tem como justificativa as mudanças dos gestores de saúde dos municípios de 140 

Maracanaú com a inclusão de José Helano de Oliveira Facundo em substituição a Maria do 141 

Socorro Norjosa Pelúcio Martins, e de Itapajé com a inclusão de Mayara Pessoa Braga em 142 

substituição a Maria Clemilda Sousa Silva. A CIB/CE aprovou a nova composição da CIR de 143 

Fortaleza através da Resolução nº 136/2022. Item 3.3. Alteração na Composição da CIR 144 

Litoral Leste Jaguaribe (SRLES). Mere Benedita do Nascimento, Superintendente Regional 145 

do Litoral Leste Jaguaribe informou que a presente solicitação tem como justificativa a 146 

mudança da Secretária Executiva da CIR com a inclusão de Joana D’Arck da Silva Maurício 147 

em substituição a Rosimary da Silva Barbosa. A CIB/CE aprovou a nova composição da CIR 148 

do Litoral Leste Jaguaribe através da Resolução nº 131/2022. Item 3.4. Alteração na 149 

Composição da CIR Cariri (SRSUL). Teresa Cristina Mota de Souza Alves, 150 

Superintendente Regional do Cariri justificou que a presente solicitação é decorrente das 151 

mudanças dos gestores municipais de Brejo Santo sendo nomeada Patrícia Rolim Rocha em 152 

substituição a Glauciane Torres Neves Quental, e de Mombaça sendo nomeado Antônio Lucas 153 

Moreira em substituição a Liane Evangelista de Alencar. A CIB/CE aprovou a nova 154 

composição da CIR do Cariri através da Resolução nº 134/2022. Item 3.5. Habilitação de 155 

novos estabelecimentos de saúde para compor a Rede de Atenção Materna e Infantil 156 

(RAMI) do Estado do Ceará, de conformidade com as Portarias GM/MS nº 715, de 157 
4/04/2022 e nº 2.228, de 1º/07/2022. Sayonara solicitou que esse ponto fosse retirado de 158 

pauta tendo como justificativa de que essa política não foi pactuada na Comissão Tripartite 159 

(CIT). Ana Estela ressaltou a importância de que as discussões sobre a reestruturação da 160 

RAMI no Estado seja aprofundada além da Câmara Técnica. Dr. Carlos Hilton, Mônica e 161 

Sheyla indagaram a Sayonara se o CONASS e CONASEMS estabeleceram algum prazo para 162 

pactuação dessa política. Sayonara informou que as mudanças propostas pelo CONASS e 163 

CONASEMS foram pactuadas na CIT, mas depois o Ministério da Saúde (MS) não acatou, e 164 

que o prazo é de responsabilidade do MS. Em relação à fala da Ana Estela disse que é de bom 165 

senso continuar com o processo de discussão sobre a reestruturação da RAMI no Estado. Dr. 166 

Carlos Hilton concordou com a solicitação da Sayonara e ressaltou a importância de que seja 167 

agilizado o processo de negociação do CONASS e CONASEMS junto ao MS. Item 3.6. 168 

Regimento Interno do Comitê de Apoio à Governança Regional. Vera Coêlho informou 169 

que o Comitê de Apoio à Governança Regional foi instituído através da Portaria SESA nº 170 

2.108/2019, e a sua composição e as normas de funcionamento, segundo a Portaria SESA nº 171 



1.139/2020, é de competência da CIB/CE. Destacou que o Regimento Interno do Comitê de 172 

Apoio à Governança Regional foi elaborado após discussão na Oficina de Regionalização do 173 

Cariri e na Câmara Técnica de Gestão, Planejamento e Financiamento da CIB/CE. Em seguida 174 

colocou que esse Comitê será instituído no âmbito de cada Região de Saúde, e é uma instância 175 

colegiada de apoio à Comissão Intergestores Regional (CIR) para efeitos de monitoramento, 176 

acompanhamento e elaboração de propostas objetivando garantir o adequado funcionamento 177 

das Redes de Atenção à Saúde, observando a legislação vigente que rege o Sistema Único de 178 

Saúde (SUS), em consonância com as diretrizes da CIB/CE. A sua composição é formada por 179 

representantes da gestão estadual, municipal, consórcio público de saúde, controle social, 180 

prestadores de serviços de referência regional, instituições de ensino, instituições 181 

governamentais, organizações não governamentais que atuam na Região de Saúde; e tem as 182 

competências de: Participar do processo de planejamento regional em saúde; Monitorar e 183 

avaliar o Plano Regional de Saúde; Monitorar os objetivos, indicadores e metas pactuadas nos 184 

Planos de Ação das Redes de Atenção à Saúde; Acompanhar o funcionamento dos pontos de 185 

atenção das Redes de Atenção à Saúde; Propor novos arranjos, fluxos e organização das Redes 186 

de Atenção à Saúde; Propor capacitações de Educação Permanente para os profissionais que 187 

trabalham nos pontos de atenção que integram as Redes de Atenção à Saúde; Recomendar 188 

medidas que favoreçam as articulações das políticas interinstitucionais; e de Encaminhar à CIR 189 

as recomendações. O Comitê de Apoio à Governança Regional poderá convidar profissionais e 190 

atores sociais com expertise nas áreas de seu interesse; Reunir-se-á mensalmente de forma 191 

ordinária e extraordinariamente quando necessário; Os assuntos da pauta da 1ª Reunião do 192 

Comitê de Apoio à Governança Regional serão definidos pela Superintendência Regional de 193 

Saúde, e os das pautas seguintes por sugestões do próprio Comitê; e Contará com o apoio 194 

técnico da Equipe da Superintendência Regional de Saúde. Sayonara colocou a necessidade de 195 

revisão do Plano Diretor de Regionalização (PDR) do Estado, pois o último que se encontra no 196 

MS é refrente a 2018. A CIB/CE aprovou o Regimento Interno do Comitê de Apoio à 197 

Governança Regional, através da Resolução nº 130/2022. Item 3.7. Alteração do Parágrafo 198 

Único do Art. 1º da Resolução nº 74/2022 da CIB, que trata do Grupo Técnico Regional 199 

(GTR) de Fortaleza: Resolução CIR nº 13B/2022, datada de 21/07/2022, referente ao 200 

Projeto de “Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da 201 
Rede de Atenção à Saúde: Regionalização”. Maria Iracema Capistrano Bezerra, Secretária 202 

Executiva da CIR Fortaleza colocou que a alteração na composição do Grupo Técnico Regional 203 

(GTR) de Fortaleza é decorrente da mudança da representante titular do município de 204 

Fortaleza, sendo indicada Helena Paula Guerra dos Santos em substituição a Alessandra 205 

Pimentel de Sousa. A CIB/CE acatou a decisão da CIR de Fortaleza e alterou a Resolução nº 206 

74/2022 através da Resolução nº 132/2022 que institui o Grupo Condutor Estadual (CGE) do 207 

Projeto de Fortalecimento dos processos de Governança, Organização e Integração da Rede de 208 

Atenção à Saúde: Regionalização. Item 3.8. Homologação da Resolução da CIR Sertão 209 

Central. Item 3.8.1. Nº 011/2022, que aprova a habilitação do CAPS tipo I no município de 210 

Boa Viagem. A CIB/CE com base na justificativa técnica apresentada pela Vânia Maria 211 

Cavalcante de Sousa, Superintendente Regional do Sertão Central homologou a Resolução 212 

nº11/2022 da CIR Sertão Central, que trata da aprovação da habilitação do Centro de Atenção 213 

Psicossocial Tipo 1 (CAPS) do município de Boa Viagem/CE, pertencente a Rede de Atenção 214 

Psicossocial (RAPS) da Região de Saúde do Sertão Central/CE. Item 3.9. Homologação da 215 

Resolução da CIR Cariri. Item 3.9.1. Nº 013/2021, que aprova a habilitação, junto ao SUS, 216 

de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Tipo II, do Hospital e Maternidade 217 
São Vicente de Paulo (HMSVP), no município de Barbalha/CE. A CIB/CE com base na 218 

justificativa técnica apresentada pela Teresa Cristina Mota de Souza Alves, Superintendente 219 

Regional do Cariri homologou a Resolução Nº 013/2021 da CIR Cariri, que trata da aprovação 220 

da habilitação de 10 (dez) leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), Tipo II, 221 

para o Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo (HMSVP), entidade sem fins lucrativos, 222 

CNES nº 2564211, CNPJ nº 03.284.505/0001-13, localizado no município de Barbalha. Item 223 

3.10. Formalização da Resolução Nº 129/2022 da CIB aprovada por Ad Referendum, que 224 

aprova os Limites Financeiros da Assistência de Média e Alta Complexidade dos 225 
municípios do Estado do Ceará, para vigência correspondente a 9ª parcela de 2022. Após 226 

justificativa apresentada por Vera Coêlho a plenária da CIB/CE acatou a Resolução acima 227 

referida. Item 4. Informes. Item 4.1. Resposta ao Ofício nº 06/2022 a CIB que trata da 228 



solicitação de prorrogação do prazo de adesão ao Programa Cuida Mais Brasil. O 229 

Ministério da Saúde através do Ofício nº 979/2022/SAPS/GAB/SAPS/MS e Despacho 230 

CGFAP/DESF/SAPS/MS, indeferiu esse pedido. Item 4.2. Ofícios da Secretaria Municipal 231 

de Saúde enviados à Secretaria Executiva da CIB/CE, para conhecimento, das solicitações 232 

de credenciamento para serviços e equipes de saúde, de conformidade com a Portaria 233 
GM/MS nº 1.710, de 8 de Julho de 2019: 02 eSB Mod.I em Ibiapina, 01 eSF e 02 eSB em 234 

Itarema e 02 eSB Mod. I em Paracuru. Item 4.3. Atestado de Conclusão de Construção da 235 

Unidade Básica de Saúde Catarina Evangelista de Souza, localidade de Mutamba, no 236 

município de Icapuí. Item 4.4. Ordem de Início de Serviços de Construção da Unidade 237 

Básica de Saúde Tipo II no Bairro Centro, sede do município de Pacajús. Item 4.5. 238 

Propostas cadastradas no FNS, recursos de Emenda Parlamentar: aquisição de 239 
equipamentos e material permanente dos municípios de Nova Russas (Nº da Proposta: 240 

11372.601000/1220-05 no valor R$ 99.934,00) e Pacujá (Nº da Proposta: 11410.012000/1220-241 

01 no valor R$ 99.997,00). Vera agradeceu a participação de todos, nada mais havendo a tratar 242 

a plenária da Comissão Intergestores Bipartite deu por encerrada a 10ª Reunião Ordinária de 243 

2022 do referido Colegiado, cuja Ata foi lavrada por mim, Vera Coêlho. Fortaleza, doze do mês 244 

de agosto ano de dois mil e vinte e dois. 245 


