
 

 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 295ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 17/03/2022 – 14:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 
 

Início da 295ª Reunião Ordinária da CIB de 2022: 14:57h.  
 

Resoluções publicadas ad referendum:  

064 a 072; 075 a 079; 081; 084 a 090; 093 a 095 (referentes a Planos de Ação para execução de cirurgias 

eletivas); 

073; 074; 080; 083; 091; 092. 
 

RESOLUÇÕES RATIFICADAS.  
 

INFORMES 
 

1. SE/CIB e SAIS/DAB  

1.1 Credenciamentos solicitados ao MS: 

ESB – Equipe de Saúde Bucal: Modalidade I (Jaguarari, Itaguaçu da Bahia, Caetité); Modalidade II (Simões 

Filho e Caetité). 

EAP - Equipe de Atenção Primária: Novo Triunfo.  

UOM – Unidade Odontólogica Móvel: Simões Filho. 

1.2 Ofício SMS nº 002/2021 - referente à aquisição de Equipamento e material permanente do Município 

Botuporã;  

1.3 Ofícios nos 001 e 002/2021 - referentes à aquisição de Equipamento e material permanente do Município 

Érico Cardoso; 

1.4 Ofícios nos 001 e 002/2021 - referentes à construção de UBS e aquisição de Equipamento e Material 

Permanente para UBS - Município Igaporã.  

1.5 Ofícios SMS nos 003 e 005/2021 - referentes à aquisição de Equipamento e Material Permanente para UBS 

– Município Livramento de Nossa Senhora. 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 

1. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DGC:  

1.1 Credenciamento/Habilitação: 

Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental – eMAESM I:  

- Centro de Saúde - Município Capim Grosso (Resolução nº 099/2022);  

- Centro de Especialidade - Município Ribeira do Pombal (Resolução nº 100/2022). 

- Centro de Saúde Rosália Lomanto – Município Santa Brígida (Resolução nº 101/2022). 

- Centro Municipal de Especialidades - Município Santanópolis (Resolução nº 102/2022). 

- Hospital São Lucas – Município Capela do Alto Alegre (Resolução nº 103/2022). 

Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental – eMAESM II: 

- Centro Ambulatorial Psicossocial – Município Alagoinhas (Resolução nº 104/2022). 
 

1.2 Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO Tipo I) -Município Rafael Jambeiro 

(Resolução nº 105/2022). 
 

2. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE – 

SUREGS/DICON/COCON:  
2.1 Credenciamento/Habilitação: 

Serviço de Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar – CPNi Tipo I: 

 - Hospital Municipal Dom Antônio Monteiro – Município Senhor do Bonfim (Resolução nº 106/2022). 
 

PONTOS HOMOLOGADOS. 



 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

1. SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE – 

SAFTEC/DASF:  

1.1 Parecer TCM – Projeto Modelo de Registro de Preços compartilhado (Apresentação conjunta 

Sesab/COSEMS: Luis Henrique D’Utra)  

Organização do novo modelo: 

• O Projeto é uma estratégia implementada pela SESAB, em articulação com o COSEMS, aprovado 

na Resolução CIB nº 153/202; 

• Visando a otimização dos recursos públicos, o projeto tem como objetivo ampliar a oferta de 

medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica;  

• A SESAB realiza licitações de Registros de Preços dos medicamentos do CBAF constante na 

Rename (SUS), com adesão prévia dos municípios. 

Modelo de Financiamento do CBAF: 

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - 50% 

SESAB - 25% 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 25% 

 
 

Status do Projeto: 

     

   

 



 

 

 

 

 
 

12 municípios: 50% 

Comportamento das compras 

▪ 3.378 abaixo de R$ 500,00 (51%) 

▪ 2.928 abaixo de R$ 400,00  

▪ 1.673 abaixo de R$ 200,00  

▪ 864 abaixo de R$ 100,00 

▪ 378 abaixo de R$ 50,00  

 

Resposta à Consulta do Cosems, SESAB e UPB ao TCM:  

 

Resposta TCM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Economia estimada – Losartana: 

• Preço médio - municípios até 50 mil hab.: R$ 0,11 

• Preço homologado: R$ 0,058 

• Diferença: 89,65% 

• Estimativa e consumo: 

– 370 municípios 

– 6,7 milhões de habitantes 

– 2% da população utilizam losartarna  

• Economia estimada: R$ 5 milhões/ano.  

 

Importante: municípios com dificuldade de execução dos recursos disponibilizados na atenção básica devido a 

dificuldade no processo licitatório. Os municípios devem notificar os problemas com fornecedores. 

 

Encaminhamentos: 

- Cosems repassará a todos os secretários o Parecer e toda a legislação sobre este Projeto, esclarecendo o passo 

a passo, os prazos, viabilidade dos medicamentos em termos de valores etc. 

- Demandas de alguns municípios sobre a necessidade de consultarem o jurídico, em função da demora na 

entrega de medicamentos, sobre ter ou não empecilho para comprarem o que tiver licitado, mesmo sendo mais 

caro que o disponibilizado no SIPAS: o gestor precisa ter tudo documentado, com o máximo de registros 

possíveis, com notificação ao fornecedor e encaminhar o processo à Sesab. 

  

PACTUAÇÃO 

 

1. SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CIÊNCIA E TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE – SAFTEC/DASF:  
1.1 Descentralização dos recursos federais destinados à aquisição de medicamentos do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) no âmbito da PNAISP para os municípios com unidades 

prisionais. (Apresentação: Renata Mundim)  

Normativas: 

- Portaria nº 2.765/2014 - dispõe sobre as normas para financiamento e execução do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica (CBAF) no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP); 

✓ Financiamento: Ministério da Saúde 

✓ Execução das ações e serviços de saúde: Descentralizada para Estados e o Distrito Federal.  

– Pode ser pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) a transferência de responsabilidade 

da execução deste recurso aos municípios com Unidade Prisional em seu território, recebendo 

para tanto os recursos previstos, sendo transferidos do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo 

Municipal de Saúde 

- Nota Técnica nº 6/2021 - os recursos federais voltados ao CBAF no âmbito da PNAISP serão utilizados 

exclusivamente para a aquisição dos medicamentos e dos insumos previstos, e correspondem a R$ 17,73 

por pessoa privada de liberdade considerando a base populacional informada por Sistemas Oficiais da 

Justiça Criminal. 

- Portaria GM/MS n° 2.298/2021 - estebelece que a ”adesão municipal à PNAISP é facultativa” no que se 

refere à trasnferência de responsabilidade pela execução do financiamento do CBAF para os Municípios 

no âmbtio da PNAISP.  



 

 

 

 

MUNICÍPIO NÃO PRECISA ADERIR À PNAISP PARA RECEBER O RECURSO FEDERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS   

• Independente da adesão Municipal à Política, a pactuação em CIB de descentralização dos recursos 

financeiros para o exercício de 2022 é suficiente para a transferêncai dos mesmos.  

• Atenção: a Resolução referente à pactuação deve ser enviada ao Ministério da Saúde até 31/03/2022. 

 

DADOS SOBRE UNIDADES PRISIONAIS NA BAHIA: 

 

Unidades Prisionais do Estado 

 

Balanço da Execução 2014 a 2021 

 



 

 

 

 

Importante: a dificuldade do estado em ficar com o recurso por não estar conseguindo mais adquirir 

medicações da Assistência Básica farmacêutica.  

 

Encaminhamento:  

Reunião do GT da Assistência Farmacêutica com os 14 municípios na próxima semana - colocarem a situação 

e, conforme decidirem pela adesão, ser publicada resolução CIB em ad referendum.  

Data e local da reunião presencial: dia 23/03 às 9h, no Cosems.  

Ofício encaminhado pela CIB.  

 

PONTO PACTUADO. 

 
2. OUVIDORIA SUS/BA:  

2.1 Revisão do 2º parágrafo do artigo 2º da resolução CIB n°01/2019.  

(Retirado de Pauta por solicitação da área técnica). 

 

3. 1. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE – SUVISA/DIVEP:  

3.1 Portaria 232 de 7 de fevereiro de 2022, que aprova os novos valores da transferência fundo a fundo 

do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, Aids e Hepatites Virais, do Bloco de 

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, do Grupo de Vigilância em Saúde. (Apresentação: 

Eleuzina Falcão) 

Portaria 3276, de 26 de dezembro de 2013 - Incentivo financeiro de custeio às ações de vigilância, prevenção e 

controle das DST/AIDS e Hepatites Virais e a relação dos municípios contemplados - 49 municípios recebem 

incentivo financeiro desde 2014; 

06 municípios não implantaram os SAE/CTA; 

Casas de Apoio:  

Barreiras: CAAF 2;  

Itabuna: Casa de Apoio Dr. Baldoino;  

Salvador: CAASAH;  

Vitória da Conquista: Renascer 

Portaria 232 de 7 de fevereiro de 2022 - aprova os novos valores da transferência fundo a fundo do Incentivo 

às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, Aids e Hepatites Virais, do Bloco de Manutenção das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde, do Grupo de Vigilância em Saúde em 2022.  

Proposta de Pactuação:  

Art.1º Aprovar para o ano de 2022, a relação dos municípios elegíveis ao recebimento do incentivo financeiro 

de que trata a Portaria GM/MS Nº 232, de 7 de fevereiro de 2022; 

Art. 2º Para avaliação e eleição dos municípios:  

1. Municípios prioritários pela carga de doença,   

I - Taxa de incidência de HIV e Hepatites Virais; 

II - Número de casos de HIV e Hepatites Virais notificados no Sistema Nacional de Notificação de 

Agravos; 

IV - Número de casos de nascidos com Sífilis Congênita; 

2. Municípios sede de Região de Saúde; 

3. Município de Região Metropolitana; 

4. Municípios que já desenvolvem ações de vigilância, promoção, prevenção e controle das IST/AIDS e 

Hepatites Virais - HV. 

Art. 3º  Excluem destes critérios, municípios que foram contemplados anteriormente na resolução CIB 

085/2014, mesmo com o apoio da Coordenação Estadual de IST/aids e Hepatites Virais, não implantaram o 

Serviço de Assistência Especializada, nem Rede de Assistência à saúde (RAS); 

Art. 4º  Para avaliação dos valores do incentivo destinado aos municípios foram utilizados os seguintes 

critérios:  

a) Municípios já habilitados, que têm na sua rede de assistência o Serviço de Atenção Especializada – SAE, 

com CNES, na SMS, com equipe mínima de profissionais, conforme preconizado pelo Ministério da 

Saúde, bem como, ter Farmácia/Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM) para assegurar ao 

paciente portador de HIV e HV, o recebimento da medicação na própria unidade e oferecer na sua carteira 

de serviços: 



 

 

 

 

b) Profilaxia pós-exposição (PEP) e pactuação, com o apoio da SMS e do Núcleo Regional de Saúde, com 

Unidades de Referência à Exposição Sexual (URE) em estabelecimentos de saúde que funcione de forma 

ininterrupta; 

c) Atendimento e acompanhamento às gestantes HIV Positivas, crianças e adultos vivendo com HIV/Aids 

sem complicações. Em casos de difícil manejo, pactuar com outros municípios da rede o atendimento ao 

paciente utilizando o Tratamento Fora de Domicílio (TFD); 

d) Ações de promoção, prevenção, articulada com a Atenção Básica; e aos equipamentos de educação do 

território;   

e) Assistência aos pacientes portadores das demais IST para os casos que não tiveram resolutividade no 

âmbito da Atenção Primária. 

Descentralização de testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatites B e C), para todas as unidades da Atenção Primária; 

Art. 5º  Os recursos financeiros de custeio de vigilância, prevenção e controle das IST/AIDS e Hepatites 

Virais, de que trata essa portaria, recebidos pelo município, serão para atendimento de usuários região de 

saúde distribuídos de forma equitativa nos serviços implantados, com garantia de fluxos de encaminhamento 

entre os municípios; 

Art. 6º  Os municípios habilitados ao incentivo de IST/HIV/Aids e Hepatites virais desenvolverão atividades 

de educação permanente, no nível da sua região de saúde, em articulação com os Núcleos Regionais de Saúde 

– NRS, universidades e Organizações da Sociedade Civil. 

Art. 7º  A contratação de profissionais com recursos do incentivo é restrita à composição de equipe para 

atuação exclusiva nos serviços de IST/HIV e Hepatites Virais, limitado a 15% do valor do incentivo. 

Art. 8º  O detalhamento das ações de vigilância, promoção, prevenção e controle das IST/Aids e Hepatites 

Virais deverá ser inserido pelo ente beneficiário na Programação Anual de Saúde (PAS), observadas as 

diretrizes constantes nos Planos de Saúde. 

Art. 9º   O valor do incentivo financeiro de custeio, recebido pelos entes federativos, bem como os recursos 

financeiros atualmente disponíveis, deverão financiar quaisquer ações de custeio de vigilância, promoção, 

prevenção e controle apenas das IST/AIDS e Hepatites Virais, incluindo-se o apoio às organizações da 

sociedade civil, a aquisição de insumos de prevenção (fórmula infantil para crianças verticalmente expostas ao 

HIV e HTLV, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante), no que couber. 

Art. 10  No que se refere à disponibilização de medicamentos para infecções oportunistas (IO) e medicamentos 

de IST, permanece a competência local, consoante a Lei 8080/90, a Portaria nº 1378 de 09 de julho de 2013 e 

a Resolução CIB BA Nº 146 de 01 de dezembro de 2016.  

Art. 11  Os municípios habilitados deverão seguir os critérios da Portaria Conjunta nº 01/2013, para organizar 

seus estabelecimentos de saúde, conforme grau de complexidade de seus serviços.   

Art. 12  Após quatro anos da publicação dessa Resolução, as ações de vigilância, promoção, prevenção e 

controle das IST/Aids e Hepatites Virais serão avaliadas com base no desempenho, pela equipe técnica do MS, 

da Coordenação Estadual – CE IST/Aids e Hepatites Virais e Núcleo Regional de Saúde, observadas as 

diretrizes constantes nos Planos Municipais de Saúde e Programação Anual de Saúde para redirecionamento 

do incentivo.   

Art. 13  O ente beneficiário estará sujeito à devolução imediata de recursos financeiros repassados acrescidos 

da correção monetária prevista em lei, quando não executadas devidamente as ações específicas que trata a 

Portaria nº 3.276/2013 e esta Resolução no período de um ano, considerando a implantação e manutenção dos 

seguintes serviços: assistência as Pessoas vivendo com HIV, Hepatites e demais ISTs, serviços de PrEP, PEP, 

testagem para IST/Aids/ Hepatites Virais, distribuição de Antirretrovirais e insumos de prevenção. 

Art. 14  Os municípios terão 90 dias a partir da publicação dessa Resolução para enviar à CE-IST/Aids/Divep 

um termo de adesão desta resolução. Para aqueles que implantarão novos SAE, encaminhar juntamente com o 

termo de adesão projeto de implantação do SAE devidamente apreciado e aprovado pela Comissão 

Intergestora Regional – CIR. 

Art. 15  O valor do incentivo financeiro será repassado em 12 (doze) parcelas mensais, de idêntico valor, 

através do Fundo Nacional de Saúde. 

Objetivos:  

• Realizar a assistência às populações-chave e populações prioritárias para a epidemia do HIV; 

• Prestar assistência aos pacientes com HIV e hepatites virais;  

• Estar inserido em uma unidade de saúde municipal como referência; 

• Garantir o acesso dos(as) usuários(as) aos insumos de prevenção e o incentivo ao uso dos preservativos 

feminino e masculino e ao gel lubrificante nas unidades de saúde; 

• Ofertar ou referenciar a vacina hepatite B e HBIg (Imunoglobulina Humana Específica Anti-hepatite B). 



 

 

 

 

• Articular com outras áreas de gestão da SMS para definir/ aumentar/ melhorar a RAS em relação à PEP  

• Produzir informações para o planejamento das ações de enfrentamento e controle das IST, HIV e 

hepatites virais em nível local; 

• Ter Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM) implantada para tratamento (TARV e PEP) e sala 

de coleta para exames complementares/vacinas. 

 

PONTO PACTUADO. 

 

4. GRUPO CONDUTOR DE REDES:  

4.1 Assuntos das Redes Temáticas.  

GCE recomposto muitas pautas represadas.  

Identificada necessidade de formação de GT para rediscutir Regimento do GCR – reunião a ser agendada. 

 

PRI: 

Ajuste do Cronograma do PRI aprovado pela Resolução CIB/BA nº 167/2018;  

Formação da Macrorregião Interestadual PEBA e incorporação no processo do PRI do Estado;  

Proposta de Oficina de alinhamento conceitual (RAS e DOMI);  

Avaliação das temáticas de saúde priorizadas: Materna e infantil (MI), Hipertensão e Diabetes (HD) e 

Neoplasias.  

Ajustes do cronograma do PRI aprovado pela Resolução CIB/BA nº 167/2018 - Linha do tempo e necessidade 

de ajuste nos prazos, tendo em vista a pandemia, e a necessidade de inclusão de ações para melhor andamento 

do PRI no estado da Bahia, propõe o seguinte cronograma: 

 
 



 

 

 

 

 
 

Macrorregião Interestadual – PEBA: 

• Dezembro 2019 - Projeto Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da Rede 

de Atenção à Saúde – Projeto Regionalização Proadi-SUS – MS/Conasems/HAOC;  

• 2021 – Pernambuco publica: Caderno de Alinhamento Conceitual e Metodológico: – Legalização da Rede 

Interestadual Pernambuco – Bahia (PEBA); e – O Grupo Condutor Macrorregional (GCM) da IV 

macrorregião será constituído por 23 membros distribuídos da seguinte forma: 11 representações da SES-PE, 

11 representações do COSEMS-PE e 1 representações da PE/ SEINF/SE/MS (Resolução CIB/PE nº 

5623/2021).  

• Novembro 2021 – Ofício CIB/BA nº 060/2021, operacionalização da Macrorregião Interestadual PEBA, 

resposta do Ministério: Ofício nº 6/2021/CGAT/DGIP/SE/MS: ‘[...] estamos tratando aqui, de uma 

macrorregião especial, diferenciada[...]’;  

• Janeiro de 2022 – Reunião da CRIE com proposta de formalização de uma câmara técnica (necessidade de 

composição e atribuições). 

Ativar GTTM: Oficina de alinhamento de conceitos 

1. Projeto Proadi-SUS – Regionalização – MS/Conasems/Cosems/HAOC - Fortalecimento dos processos de 

governança, organização e integração da Rede de Atenção à Saúde  

2. Data:  

3. Objetivo: Alinhar os conceitos de RAS e DOMI para o PRI  

4. Participação: 150 pessoas  

5. Sugestão de participantes:  

▪ Membros do GCE e dos GTTMs;  

▪ Coordenadores das CIB/BA e CIR;  

▪ Coordenadores NRS (Coordenadores adjunto de CIR);  

▪ Membros da comissão de regionalização do Conselho Estadual;  

▪ Técnicos da Sesab envolvidos na discussão da RAS. 

 

Priorizações: Materna e Infantil, Diabetes e Hipertensão e Neoplasias 

❑ Reorganização da Atenção Materna e Infantil do Estado (Resolução CIB/BA nº 318/2011);  

❑ Ampliação da linha de cuidado de Hipertensão e Diabetes para toda macrorregião (Prosus: Região 

Metropolitana (RS Salvador e Camaçari); e  

❑ Definição do tema da linha de cuidado de neoplasias (masculino ou feminino) 
 

Seleção de 26 técnicos de enfermagem para participar do Curso do SAMU - com a participação do Cosems foi 

enviado ao MS.  



 

 

 

 

SAMU REGIONAL 192 Vaga MUNICÍPIOS REGULADOS

Paulo Afonso 1 Abaré
Senhor do Bonfim 1 Ponto Novo
juazeiro 1 Sobradinho
Barreiras 1 Cristópolis
Ibotirama 1 Buritirama
Bom jesus da lapa 1 Serra do Ramalho
Salvador 1 Simões Filho
Camaçari 1 Pojuca

Milagres

Santa Teresinha

Cruz das Almas 1 Cabaceiras do Paraguaçu

Texeira de freitas 1 Prado 

Porto seguro 1 Itabela 

Tanque Novo

Urandi

Guajeru

Jussiape

Vitoria da Conquista

Itapetinga

Irece América Dourada

Jacobina Mairi

Itabuna

Ilheus

Valença 1 Gandu

Iramaia 

Nova Itarana

Feira de Santana

Serrinha

Alagoinhas 

Ribeira do Pombal

TOTAL 26

1 Itapicuru

Jequié 2

1 Irará

2

Macarani 

1 Una

2SAJ

Guanambi 2

Brumado 2

1

 
 

Curso promovido pelo MS para salvamento com múltiplas vítimas, para médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem que atuam na área: 

Data – 27 a 29 de abril/2022. 

Local: Feira de Santana (com simulado no terceiro dia). 

Vagas: 200 vagas que será disponibilizado para as Centrais dos SAMU distribuírem as vagas.  

 

Encaminhamento: 

SAIS/DAE – Enviará card às centrais de regulação. 

Cosems- e-mail para captação de participantes a fim de serem encaminhados ao MS. 

 

PLANO DE ATENÇÃO À REDE DE URGÊNCIA – PAR  

Situação dos PAR: 

Mirela (SEMS/BA) contactou MS, com informação: 

Leste – em análise no MS a atualização da Etapa I do Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências do 

Estado da Bahia/ Região Metropolitana de Salvador Ampliada – RMSA, aprovada por meio de Resolução CIB 

nº 091/2021, enviada em julho de 2021;  

Sul – no MS, em lista de espera para análise da atualização da Etapa II do Plano de Ação da Rede de Atenção 

às Urgências do Estado da Bahia/ Macrorregião SUL, aprovada por meio de Resolução CIB nº 014/2022, 

enviada em fevereiro de 2022;  

Sudoeste – conforme recomendação do MS, nos Pareceres Técnicos nos: 598/2017 (Itapetinga); 599/2017 

(Guanambi); 600/2017 (Vitória da Conquista); e 1217/2018 (Brumado), as Regiões de Saúde de Brumado, 

Itapetinga, Guanambi e Vitória da Conquista retomaram em 2021 a elaboração do PAR, com o apoio técnico 

da COUR/DAE, em atenção à solicitação das adequações pontuadas pelo MS. 

Priorizado por causa da demanda dos gestores para conclusão dos planos e apresentarem nas CIR. 

Reforçada a necessidade do apoio dos gestores para confecção dos planos, em especial da Centro Leste. 

 

Tele UTI: 

Encaminhados para o MS - Hospital de Base (Itabuna) e Hospital Nossa Senhora da Pompéia (São Félix). 

 

Curso PROADI Técnicos de Enfermagem: 

Sorteados municípios para 26 técnicos participarem: 
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Paulo Afonso 1 Abaré
Senhor do Bonfim 1 Ponto Novo
juazeiro 1 Sobradinho
Barreiras 1 Cristópolis
Ibotirama 1 Buritirama
Bom jesus da lapa 1 Serra do Ramalho
Salvador 1 Simões Filho
Camaçari 1 Pojuca

Milagres

Santa Teresinha

Cruz das Almas 1 Cabaceiras do Paraguaçu

Texeira de freitas 1 Prado 

Porto seguro 1 Itabela 

Tanque Novo

Urandi

Guajeru

Jussiape

Vitoria da Conquista

Itapetinga

Irece América Dourada

Jacobina Mairi

Itabuna

Ilheus

Valença 1 Gandu

Iramaia 

Nova Itarana

Feira de Santana

Serrinha

Alagoinhas 

Ribeira do Pombal

TOTAL 26

1 Itapicuru

Jequié 2

1 Irará

2

Macarani 

1 Una

2SAJ

Guanambi 2

Brumado 2

1

 
 

REDMINE: 

Início em setembro/2021 – finalização em março/2022.  

Ferramenta de gerenciamento de projetos utilizada para o monitoramento das atividades relacionadas a 

reestruturação de frota do SAMU 192.  

Próximo passo: MS realizará a extração de dados para desenhar a Rede, realizar o diagnóstico da frota e, a 

partir disso, realizar as entregas das ambulâncias.  

Reunião membros GCE com Assessor do REDNIME/MS: 

Encaminhamentos: 

Reunião do COSEMS COM Sesab/Coordenação de Urgência/Emergência 

Disponibilização pelo Núcleo, de link, para o Cosems se cadastrar –para visualização.  

Disponibilização pelo Núcleo de relatórios solicitados. 

 

PONTOS APROVADOS  

 

5. GASEC:  

5.1 Pleitos de municípios de assunção ao Comando Único dos Serviços de Média e Alta Complexidade.  

Adustina, Ubatã e Cabaceiras do Paraguaçu.  

Importante:  

de acordo com o MS, o teto é encaminhado para competência abril, para receberem o recurso na quinta 

parcela, até o quinto dia útil do mês. Municípios precisam processar sua produção em abril. 

Necessidade de os municípios se organizarem (auditoria, setor de financiamento etc.) para gerenciar bem o 

recurso. 

Papel da DICON no apoio no apoio costumeiro como suporte à organização dos municípios neste aspecto. 

 

APROVADO. 

 

6. COSEMS:  

6.1 Repasse de Recursos Financeiros do MS para a OSID- Associação Obras Sociais Irmã Dulce. 

Ofício da Unidade sobre a grave crise financeira, com risco real de suspensão parcial de suas atividades, 

decorrente do sub financiamentos do SUS. 



 

 

 

 

Desequilíbrio do contrato de prestação de serviços (Plano Operativo), cursando sem reajuste, por parte do MS, 

há mais de 5 anos: déficit operacional acumulado de vinte e quatro milhões de reais, com expectativa de 

chegar a quarenta e quatro milhões de reais no final do ano de 2022.  

Consequências graves para os atendimentos e desassistência à população mais carente de auxílio.  

Solicita de aprovação da CIB quanto ao repasse integral e imediato dos recursos em favor da instituição.  

 

Encaminhamento: 

Elaboração imediata de resolução CIB, atrelado a Plano de Trabalho. 

 

APROVADO 

 

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA: 20/04/2022 

 


