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RESUMO EXECUTIVO 

310ª REUNIÃO 

   252ª ORDINÁRIA 

Data: 27/07/2020 
Hora do Início: 14h00minh00mim 
Abertura: Marcellus José B. Campêlo – Coordenador da CIB/AM 
Local: Auditório “Maria Eglantina Nunes Rondon, sede da Secretaria de Saúde do Amazonas                
        

          ITEM I – Apreciação e aprovação das atas 308ª (trecentésima oitava) Reunião 251ª (ducentésima 

quinquagésima primeira) Ordinária da CIB, realizada dia 25/05/2020 e a 309ª (trecentésima nona) 

Reunião LVI (quinquagésima sexta) Extraordinária realizada no dia 24/06/2020 – Aprovado. 

        

         ITEM II - PAUTAS 

 

          ITEM II – Subitem 1 - Processo nº 005247/2020 – Dispõe sobre solicitação de atualização da 

Resolução CIB Nº. 075/2019 que trata da habilitação de 20 (vinte) leitos para o Centro de Tratamento de 
Queimados do Hospital 28 de Agosto. Apresentação: Thales Stein Schincariol representado pelo 
Técnico Jani Kenta Wata. Trata-se da análise de solicitação de processo de aprovação e publicação de 

aprovação de Habilitação do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital e Pronto Socorro 28 de 
Agosto como Centro de Referência em Assistência a Queimados de Alta Complexidade do Amazonas, 
para a prestação de serviços hospitalar de média e alta complexidade para todos os usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) a pacientes acometidos por queimaduras, através de Regulação Médica. 
Considerando a importância e a necessidade do objeto da solicitação, o Parecer foi favorável, havendo 

consenso dos membros da CIB/AM. 
 
           ITEM II – Subitem  2 - Processo Nº 005302/2020 – Dispõe sobre habilitação da UPA 24 horas 
José Rodrigues da Cidade Nova. Apresentação: Radija Mary Costa de Melo Lopes. Refere-se a 
Habilitação da UPA José Rodrigues junto ao Ministério da Saúde. Base legal: Portaria nº 2.048/GM/MS, 

de 5/11/2002, que institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência; 
Portaria Nº 1.600, de 07/07/2011- Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a 
Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria No. 010 de 03/01/2017 –  que 
redefine as diretrizes de modelo assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto Atendimento como 
Componente da Rede de Atenção às Urgências, no âmbito do Sistema Único de Saúde”.; Portaria de 
Consolidação No. 03 de 28/09/2017, Anexo III Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE). 
Considerando que o serviço de pronto atendimento é um dos componentes previstos na Rede de Atenção 
às Urgências (RUE) e que a proposta de habilitação da UPA José Rodrigue vem de encontro ao momento 
de reorganização da RUE pela gestão estadual e ainda, que o Estado do Amazonas não recebe incentivo 
federal para custeio da UPA em questão e que a mesma já está funcionamento há mais de dois anos e 
atende aos requisitos de habilitação definidos pelo Ministério da Saúde, contribuindo para qualificação 
dos serviços de urgência no âmbito do estado, o Parecer foi favorável ao pleito, asseverado pelo 
consenso dos demais membros da CIB/AM 
        
        ITEM II – Subitem 3 - Processo Nº 010123/2020 – Dispõe sobre proposta de SICONV para 
ampliação do Hemonúcleo de Manacapuru/AM. Apresentação: Cassio Roberto do Espirito Santo. Trata 

da Proposta de Convênio nº 963678/20-003, Emenda Parlamentar nº 40680004 do Deputado Federal 
Sidney Leite no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e sairá do orçamento do Ministério da Saúde, 
tendo como contrapartida do Governo Estadual o valor de R$ 33.298,00 (trinta e três mil duzentos e 
noventa e oito reais) e como objeto a AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE que contempla a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO 
AMAZONAS. A proposta trará como Plano de Aplicação a Ampliação do espaço físico do Hemonúcleo do 
município de Manacapuru/AM e propiciará a melhoria dos serviços de coleta, produção e distribuição de 
hemocomponentes para a região. O Parecer foi favorável e a posição dos membros foi de consenso. 

          ITEM II – Subitem 4 - Extra pauta I – Processo nº 002916/2020 dispõe sobre remanejamento do 
recurso do TETO MAC para o município de Manaquiri. Apresentação: Cássio Roberto do Espírito 
Santo. O Município de Manaquiri apresenta o Termo de Compromisso de Gestão Municipal assinado e a 

Elaboração do Plano Operativo Anual, atendendo ao que se estabelece na Adesão do TCGM, quanto à 
apresentação das metas a serem atingida posterior à transferência fundo a fundo do Teto MAC, baseado 
nos critérios apresentados à época na Resolução CIB/AM nº002/2018 que definiu o repasse através do 
FNS aos FMS, submeto a este colegiado aprovar o Protocolo da Base do SISMAC 213150072008, para 
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regularizar a situação do recurso do MAC, disponibilizado ao município de Manaquiri, onde o Estado 
cumpriu com as recomendações do TAC. O Parecer foi favorável e consensuado pelos demais membros 
da CIB/AM. 

         ITEM II – Subitem 5 - Extra pauta II – Apresentação da Proposta do repasse do recurso da 

Assistência Farmacêutica. Apresentação: Cássio Roberto do Espírito Santo. A Informação é de que 

foram deflagrados dois processos separados um para pagar a assistência farmacêutica da Capital cujo 
valor  de R$ 5.151.320,68 (cinco milhões cento e cinquenta e um mil, trezentos e vinte reais e sessenta e 
oito centavos) referente aos anos 2019 e 2020 e o outro para os 61 municípios cujo valor é de R$ 
4.629.928,24 (quatro milhões, seiscentos e vinte e nove mil,  novecentos e vinte e oito reais e vinte e 
quatro centavos). O processo dos municípios já foi concluído e o recurso repassado, o da capital ainda 
está tramitando. As informações foram reiteradas pelo Coordenador Estadual da Assistência 
Farmacêutica Sr. Cláudio Nogueira. O Parecer foi favorável e consensuado pelos demais membros. 

       ITEM II – Subitem 6 - Extra pauta III – Processo nº 006867/2020 – Dispõe sobre a Política 

Nacional de Controle ao Tabagismo – PNCT. Apresentação: Marília Muniz. Esclarecimento sobre a 

necessidade de sensibilizar e conscientizar a todos acerca da Política Nacional do Controle ao 
Tabagismo, solicitando à CIB apoio na implantação do Programa no interior do estado. Ressaltou que o 
Programa conta com a disponibilidade de recurso para capacitação de profissionais, materiais e 
medicamentos pelo Ministério da Saúde. 

      ITEM III – INFORMES  

a) A Membro Rosemary Costa Pinto informa sobre o projeto “a vida no trânsito” 

b) A Membro Radija Mary Costa de Melo Lopes informa sobre os instrumentos de planejamento. 

c) O Membro Cássio Roberto do Espirito Santo Informa sobre sua visita aos municípios durante a 

pandemia, agradece a acolhida e a parceria dos Secretários e pede atenção na informação de dados dos 
pacientes para melhor atendimento. 

d) O Membro Clerton Rodrigues Florêncio informa sobre o trabalho realizado nos munícipios com 

relação ao Corona-vírus, e ressalta a necessidade de apoio na questão da regulação dos pacientes 
transferidos. 

e) O Membro Januário Carneiro da Cunha solicita resposta formal do estado aos municípios, sobre os 

exames preventivos. 

f) O Coordenador da CIB Marcellus José B. Campêlo em sua primeira reunião CIB/AM 

, parabeniza a organização dos municípios e ressalta a necessidade de uma forma mais ajustada de 
comunicação entre as secretarias. Agradece a todos e encerra a reunião. 

 Estiveram presentes: O Coordenador da CIB/AM, Marcellus José B. Campêlo. Membros titulares: 
Januário Carneiro da Cunha, Radija Mary Costa de Melo Lopes, Cássio Roberto do Espírito Santo, 
Rosemary Costa Pinto, Marcelo Magaldi Alves, Lysandra Nivea Guimarães Farias, Keyt Anne 
Mendonça de Almeida, Franmartony Oliveira Firmo, Francisnalva M. Rodrigues, Clerton Rodrigues 
Florêncio, Cleomar Scandolara.  Os Suplentes: Jani Kenta, Davi Araújo da Cunha, Marco Aurélio 
Almeida de Oliveira, Gigelis Duque Vilaça. 
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