
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  

 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

BIPARTITE 

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PIAUÍ 
 

Foi realizada no dia vinte e nove de outubro de dois mil e vinte, presencial e através de 

videoconferência, a 269ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do 

Piauí. A reunião foi convocada pelo Senhor Coordenador – Presidente da CIB-PI, Florentino Alves 

Veras Neto. Foi enviado aos membros da Bipartite, através de e-mail e WhatsApp, o link para 

ingresso na Reunião. O Dr. Alderico Gomes Tavares - Superintendente de Gestão da Rede de 

Média e Alta Complexidade (SUGMAC), fez a abertura cumprimentando a todos os presentes e 

em seguida passou a palavra à Presidente do COSEMS-PI, Auridene Maria da Silva Moreira de 

Freitas Tapety, a qual informou que, devidos a alguns acontecimentos recentes e também devido a 

recentes discussões em reuniões do CONASEMS, sobre cirurgia de Catarata, também seria 

discutido nessa reunião o assunto. Na sequência foi dado início aos assuntos em pauta. Item 01- 

Hospital e Maternidade Marques Bastos – Proposta de alocação, pelo Ministério da Saúde, de 

recursos complementares ao custeio, a exemplo da Portaria Nº 2.574, que dispõe sobre 

transferência de recursos financeiros a Hospitais Filantrópicos. A apresentação foi feita pelo 

Coordenador Técnico do Hospital e Maternidade Marques Bastos, Dr. Mirócles Campos Veras 

Neto. O Dr. Mirócles Campos iniciou a apresentação com um breve histórico do que lhe levou a 

reivindicar este recurso junto ao Ministério da Saúde, citando um caso semelhante apresentado 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre na CIB daquele Estado. Colocado a 

solicitação em apreciação do plenário, a vice-presidente do COSEMS, Leopoldina Cipriano 

Feitosa, questionou a falta de um plano de trabalho que apresentasse metas qualitativas e 

quantitativas planejadas para aplicação desse recurso. Dr. Mirócles Campos argumentou que esse 

ainda não é um recurso garantido, pois está sendo apenas pleiteado e que ainda passará por uma 

análise do Ministério da Saúde que decidirá se aprovará ou não a solicitação do referido recurso. O 

colegiado então propôs que a Diretoria do Hospital providenciasse um documento que 

descrevesse, de maneira geral, os objetivos os quais a instituição pretende alcançar com o recurso 

em questão e que a mesma se comprometa em apresentar posteriormente o Plano de Trabalho à 

Secretaria Municipal de Saúde daquele município, uma vez que a gestão é plena. Com essas 

ressalvas a proposta foi então colocada em votação e não havendo manifestações contrárias, foi 

aprovada. Em seguida Dr. Florentino solicitou que fosse avaliada a possibilidade de fazer 

resolução Ad Referendum, para aquelas instituições que se enquadre na mesma situação do 

Hospital e Maternidade Marques Bastos e que fizerem essa mesma solicitação já com toda a 

documentação necessária. Em seguida Dr. Florentino sugeriu que fosse apresentado em seguida 

um assunto Extra-Pauta referente ao envio de ofício com proposta de alocação de recursos 

pelo Ministério da Saúde no Fundo Estadual de Saúde. A apresentação foi feita pelo Deputado 

Marcos Aurélio, esclarecendo que esta solicitação junto ao Ministério, para destinação de recurso 

financeiro no valor de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), do Bloco MAC – custeio – 

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, para Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Nacional – Coronavírus (COVID-19), em todo o Estado do Piauí, estava sendo 

encaminhada e dependendo da aprovação do colegiado da CIB para prosseguir. Em votação a 

proposta foi aprovada por unanimidade pelo plenário da CIB. Na sequência colocou-se em 

discussão o Item 02- SUGMAC – Discussão das Cirurgias de Catarata. Dr. Alderico iniciou a 
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apresentação esclarecendo a necessidade de mudança no cronograma que anteriormente havia sido 

definido, devido ao alto risco epidemiológico existente em algumas regiões de saúde. E depois 

passou a palavra para João Vitor que esclareceu com mais detalhes as alterações feitas no projeto. 

A priorização de Regiões de Saúde para que o cronograma, a ser construído pelo prestador 

habilitado - Hospital Estadual Dr. Júlio Hartman, Esperantina/PI, siga: 1° - Vale do Guaribas 

(Picos/PI); 2° - Rios Piauí e Itaueira (Floriano/PI); 3° - Vale do Canindé (Oeiras/PI); 4° - Definir 

conforme critério epidemiológico de novos casos de Coronavirus e ocupação de leitos COVID: 

Tabuleiros do Alto Parnaíba (Uruçuí/PI); Serra da Capivara (São Raimundo Nonato/PI; Chapada 

das Mangabeiras (Bom Jesus/PI). Consta conforme discussão CIB 29/10/2020, que essas três 

regiões de saúde são prioritárias e poderão ser realizadas a qualquer tempo conforme melhora do 

cenário epidemiológico e assistencial frente à pandemia de COVID-19; 5° - Planície Litorânea 

(Parnaíba/PI); 6° - Cocais, (Esperantina/PI); 7° - Cocais, (Piripiri/PI); 8° - Vale do Sambito 

(Valença do Piauí/PI); 9° - Carnaubais (Campo Maior/PI); 10° - Cocais, (Luzilândia/PI); 11 ° - 

Entre Rios (Demerval Lobão/PI). Colocado em apreciação do plenário e em seguida em votação, 

não havendo manifestações em contrário, foi aprovada. Extra-Pauta - SUGMAC – Torres de 

videolaparoscopia. Dr. Alderico iniciou a apresentação descrevendo a relação dos Hospitais que 

foram contemplados, através da Resolução CIB-PI Nº 112/2019, com torres de videolaparoscopia. 

Foram eles: Região de Saúde Entre Rios - 01 Torre na Maternidade Evangelina Rosa, 01 Torre no 

Hospital Infantil Lucídio Portela, 03 Torres no Hospital Estadual Getúlio Vargas; Região de Saúde 

Cocais - 01 Torre no Hospital Estadual Leônidas Melo, 01 Torre no Hospital Estadual Júlio 

Hartman, 01 Torre no Hospital Regional Chagas Rodrigues; Região de Saúde Carnaubais - 01 

Torre no Hospital Regional de Campo Maior; Região de Saúde Vale do Sambito - 01 Torre no 

Hospital Regional Eustáquio Portela; Região de Saúde Vale do Canindé - 01 Torre no Hospital 

Regional Deolino Couto; Região de Saúde Serra da Capivara - 01 Torre no Hospital Estadual 

Teresinha Nunes de Barros, 01 Torre no Hospital Regional Senador José Cândido Ferraz e Região 

de Saúde Chapada das Mangabeiras - 01 Torre no Hospital Regional Manoel de Sousa Santos. 

Após a apresentação da relação supracitada, esclareceu que foi argumentado, pela Direção do 

Hospital Getúlio Vargas, a necessidade de um número maior de torres, uma vez que é o maior 

hospital do Estado e que referencia toda a alta complexidade. Foi então proposto o remanejamento 

da torre de videolaparoscopia do Hospital Regional Eustáquio Portela – Valença, justificado pela 

falta de cirurgiões capacitados para videolaparoscopia e da torre do Hospital Estadual Teresinha 

Nunes de Barros – São João do Piauí, justificado pela falta de um serviço de cirurgia semanal, o 

qual ocorre apenas a cada 15 dias, deixando assim o equipamento subutilizado. Esclareceu ainda 

que estes hospitais serão contemplados com as torres posteriormente com um aditivo de 25% ao 

contrato para aquisição de 03 novas torres de videolaparoscopia. Colocado a proposta em 

apreciação do plenário, a diretoria do COSEMS exigiu a elaboração de um parecer técnico 

descrevendo a não viabilidade técnica momentânea daquele serviço nos referidos hospitais. 

Colocado em votação, foi aprovado com a ressalva da elaboração do parecer técnico supracitado, 

antes da assinatura da resolução. Extra-Pauta - DUVAS – Aplicação de recursos para 

fortalecimento do Programa Nacional de Imunização. A apresentação foi feita pela Diretora da 

Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde – DUVAS, Cristiane Maria Ferraz Damasceno Moura 

Fé, esclarecendo sobre o repasse referente à Portaria Nº 2.782, de 14 de outubro de 2020, que 

institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para 
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execução das ações de imunização e vigilância em saúde, para enfrentamento à Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decorrente da pandemia de Covid-19. Falou 

também sobre a aplicação de recursos remanescentes das Portarias Ministério da Saúde, G.M Nº 

2.992 de 26/12/2012 e Nº 3.301 de 26/12/2013, com base em estudo que demonstrou a 

necessidades de adquirir equipamentos para as 11 Regionais de Saúde, assim como, para os 

núcleos ligados a cada regional, que possuem Rede de Frio, e da proposta de utilização dos 

recursos remanescentes da Portaria Ministerial, G.M Nº 2.782 de 14/10/2020, referente ao valor de 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para apoiar as ações dos Centros de Referência para 

Imunobiológicos, situados no Hospital Infantil Lúcido Portela - Teresina e Hospital Dirceu 

Arcoverde - Parnaíba, para custeio e adequação física. Apresentou ainda a proposta de aplicação 

de recurso via convênio, destinado à aquisição de equipamentos e mobiliários, sendo 10 kits 

contendo computador e câmara refrigerada, que serão destinados às Unidades de Rede de Frio dos 

Municípios Sede de Regional de Saúde, a saber: Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Valença, Oeiras, 

Picos, Floriano, São Raimundo Nonato, Bom Jesus, Uruçuí. Colocado em apreciação do plenário e 

em seguida em votação, não havendo manifestações contrárias, foi aprovada. Finalizando, Dra. 

Cristiane Moura Fé solicitou ainda que já fosse pautada para discussão na próxima reunião CIB a 

aplicação de recurso para o Serviço de Verificação de Óbitos, CIEVS e Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica Hospitalar. E não havendo mais assunto a tratar, foi dada por encerrada a Reunião, 

da qual foi lavrada a presente ata. Teresina, vinte e nove de outubro de dois mil e vinte. 
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