
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

Data: 29/10/2012 
Hora: 9h00min 
Local: Auditório da CIB/PB 

Pós‐PAUTA DA 09ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA  
DA CAMARA TÉCNICA DA CIB‐PB / 2012 

1. ABERTURA  
            

 

2. PATUAÇÕES 

	
a) Deliberar	para	pauta	da	CIB‐PB	o	remanejamento	de	Programação/Referencias	‐	PPI	Pontual	do	município	

e	SANTA	HELENA,	mediante	processo	nº	 81111589		‐	GEPLAN/SES	d
	

0

Decisão:	OK	DELIBERADO	PARA	PAUTA	
	

b) Deliberar	para	pauta	da	CIB‐PB	o	repasse	do	FES	ao	FMS	dos	recursos	da	Portaria	nº	1.721,	de	13	de	agosto	
de	2012,	referentes	à	Rede	de	Atenção	Psi ossocial	(CAPS),	das	competências	de	julho	e	agosto/12,	para	o	
unicípio	de	BARRA	DE	SANTA	ROSA		‐	GEPLAN/SES	

c
m
	

Decisão:	OK	DELIBERADO	PARA	PAUTA	
	

c) Deliberar	para	pauta	da	CIB‐PB	a	Habilitação	de	6	(seis)	leitos	de	UTI,	tipo	II,	adulto,	no	Serviço	SISTEMA	
DE	ASSISTÊNCIA	SOCIAL	E	DE	SAÚDE/SAS,	CNES	nº	7008937	e	a	Desabilitação	de	8	(oito)	leitos	de	UTI,	
tipo	 II,	 adulto,	 do	 Serviço	 PRONTOCOR	 CNES	 nº	 2400340	 localizados	 no	município	 de	 JOÃO	 PESSOA	 –	
GERAV/SES	
	

Decisão:	NÃO	PAUTAR.	Processo	com	pendência	cartorial,	ressaltamos	que	a	área	técnica	não	apresentou	
as	pendências	que	 foram	 solicitas	pelo	 gestor	do	processo.	Ressaltamos	que	na	CT	 	 	 todos	os	processos	
evem	 ser	 pautados	 com	 as	 pendências	 elencadas	 para	 discussão.	 Também	 foi	 solicitado	 os	d
encaminhamentos	dado	ao	processo	de	habilitação	do	serviço	Dom	Rodrigo.	
	

d) Deliberar	para	pauta	da	CIB‐PB	a	Aquisição	de	Equipamentos	e	Material	Permanente,	Implantação	de	uma	
BS	Porte	I	e	U Ampliação	em	02	UBS	para	o	município	DONA	INÊS–	GERAV/SES	

	

Decisão:	OK	DELIBERADO	PARA	PAUTA.	Como	INFORME	de	acordo	com	a	portaria	1382	de	julho/12	
	

e) Deliberar	para	pauta	da	CIB‐PB	o	Cadastramento	do	Centro	de	Atenção	Psicossocial	Infanto	Juvenil	“Casa	
de	Lorenzo”	(CAPS	i)	no	município	de	SAPÉ	para	atender	aos	municípios	de:	Caldas	Brandão,	Juripiranga,	
ari,	Pilar,	São	José	dos	Ramos,	São	Miguel	de	Taipu	e	Sobrado	‐	GEAS/SES	M

	

Decisão:	OK	DELIBERADO	PARA	PAUTA	
	

f) Deliberar	 para	 pauta	 da	 CIB‐PB	 a	 liberação	 3º	 parcela	 para	 Construção	 de	 uma	 UBS,	 no	 município

P

	 de	
EDRO	REGIS	‐	GEAS/SES		P

	

Decisão:	OK	DELIBERADO	PARA	 AUTA.	Como	INFORME	de	acordo	com	a	portaria	1382	de o/12	
	

g) Deliberar	 para	 pauta	 da	 C

	julh

IB‐PB	 a	 Construção	 do	 Cen ro Especializado	 em	 R abilitação	 CER	 II),	 no	
município	de	PICUÍ	‐	GEAS/SES		
	

Decisão:	 NÃO	 PAUTAR.	 Processo	 encaminhado	 para	 o	 Grupo	 Condutor	 de	 atenção	 a	 pessoa	 com	
deficiência	para	parecer	técnico.	Ressaltamos	que	a	CT	

t 	 e (

sugeriu	pelo	indeferimento	do	pleito	tendo	em	vista	
já	 existir	 na	 região	 este	 serviço	 que	 tem	 como	 referencia	 populacional	 a	 mesma	 do	 referido	 projeto,		

taprovado	na	CIR	e	já	cadas rado	no	MS	para	habilitação.	
	

h) Deliberar	 para	 pauta	 da	 CIB‐PB	 a	 aprovação	 da	 Adesão	 Facilitada	 a	 Rede	 Cegonha	 dos	 municípios	
APARECIDA,	 BONITO	 DE	 SANTA	 FÉ,	 COREMAS,	 LASTRO,	 MOGEIRO,	 PILAR,	 SANTA	 CRUZ,	 S.JOÃO	 DO	

JOSÉ	LAGOA	TAPADA,	SJOSE	DOS	CORDEIROS	E	MAMANGUAPE	‐	GEAS/SES		TIGRE,	S
	



							Decisão:	OK	DELIBERADO	PARA	PAUTA.		

i) Deliberar	 para	 pauta	 da	 CIB‐PB	 o	Regimento	 Interno	 do	 Comitê	 Estadual	 de	Mortalidade	Materna	 e	
Infantil	–	GEAS/SES	

	

						Decisão:	OK	DELIBERADO	PARA	PAUTA	

j) AS/SES	
	

Deliberar	para	pauta	da	CIB‐PB	os	projetos	estaduais	cadastrados	no	SICONV	–	GE
	

ras	
	 		a.	 Ampliação	do	centro	Obstétrico	da	Maternidade	Peregrino	Filho	–	Patos	
b.	 Reforma	do	centro	Obstétrico	do	Hospital	Regional	de	Cajazeiras	‐	Cajazei
c.	 Reforma	do	centro	Obstétrico	do	Hospital	Edson	Ramalho	–	João	Pessoa	
d.	 Reforma	do	centro	Obstétrico	da	Maternidade	Frei	Damião	–	João	Pessoa	
e.	 Implantação	de	seis	06	leitos	de	UTI	Neonatal	na	Maternidade	do	Hospital	de	Cajazeiras	‐	Cajazeiras	

						Decisão:	OK	DELIBERADO	PARA	PAUTA	
	
h)	 Deliberar	 para	 pauta	 da	 CIB‐PB	 a	 reforma 	
ESSOA	‐	GEAS/SES	

	 da	 UBS	 Teixeira	 de	 Vasconcelos,	 no	 município	 de	 JOÃO

				Decisão:	OK	DELIBERADO	PARA	PAUTA.	Como	
P
	 INFORME	de	acordo	com	a	portaria	1382	de	julho/12	
	
	
 Processos	pautados	pela	SMS	de	JOÃO	PESSOA,	no	momento	da	CT.		

	
1.	Implantação	de	Centros	de	Praticas	Integrativas	e	Complementares	em	Saúde	–	CPICS;	
2.	Construção	do	Serviço	Especializado	em	Reabilitação	CER	II	;	
3.	Implantação	do	Serviço	municipal	de	Tratamento	–	A	doença	Renal	Crônica.	
	
Decisão:	 Encaminhados	 às	 áreas	 técnicas	 respectivas	 para	 parecer,	 caso	 tenha	 viabilidade	 deverá	 ser	
pautado	na	CIB‐PB	do	dia	05/11/12.	
	

I. 	INFORMES	

 jetivos,	
	

1. Nota	Técnica	nº	49MS/SGEP	–	proposta	de	data	para	encerramento	da	Pactuação	de	Diretrizes,	Ob
Metas	e	Indicadores	com	fechamento	do	aplicativo	SISPACTO/2012.	15	de	novembro/12.		

 
	

2. Alteração	no	Projeto	de	Ampliação	do	Serviço	de	Média	Complexidade	do	município	de	MULUNGU.	
	

 3. O	 município	 de	 CATURITÉ	 comunica	 a	 devolução	 ao	 FNS,	 os	 recursos	 recebidos,	 erroneamente,	 após	
equívoco	no	preenchimento	do	código	do	IBGE	de	CONCEIÇÃO.	

 4. Publicação	da	Portaria	2392	que	homologa	22	municípios	paraibanos	a	receberem	R$	de	Vig.	Alimentar	e	
Nutricional.	

5. Publicada	a Portaria	 	Nº	23	de	9/8/2012	que	 trata	do	repasse	no	valor	de	250.000,00	para	o	Estado	no	
a í iPlano	de	Vigilância	e	Prevenção	das	Doenç s	Crônicas	não	Transmissíveis,(já	constru do	e	env ado	a	área	

técnica	do	MS	e,	
6. Publicada	 a	 Portaria	 2363	 que	 Institui	 repasse	 financeiro	 para	 informatização	 de	 sala	 de	 vacina.	

R$1.500,00	por	sala	x	1.011	sala/PB)	(
	

	

II. 	ENCERRAMENTO	
	
	

Joseneida	Teixeira	Remígio
Secretária	Executiva	da	CT	e	CIB‐E/PB 		

		
	
	


