
ATA/RESUMO DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 1 
INTERGESTORES     BIPARTITE REGIONAL  DE 2016 –  18/11/2016. 2 
Local: Auditório da 11ª Regional de Saúde, das 13:30 as 17:00 horas. 3 
Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo 4 

 5 

 6 

Elenita, recebe a todos com boa tarde a todos, inicia a 10ª reunião ordinária da CIB 11ª Regional 7 

de Saúde passando dando seqüência as pautas de Discução/Pactuação, Elenita Diretora da 11ª 8 

Regional de Saúde, esclarece a motivação desta reunião, devido aos atrasos e prazos curtos do 9 

SISPACTO é que se motiva esta reunião para pactuação de metas regionais do sispacto. Na 10 

sequencia Elenita informa sobre recurso financeiros parado nas contas esclarece que dar liquidez 11 

aos recurso fundo a fundo de acordo com suas normas e plano de aplicação devidademente 12 

aprovado pelo conselho de saúde é necessário para garantir a continuidade das ações e serviços 13 

que envolvem as politicas publicas da saúde, finalizando afirma quem não utilizar esses recursos, 14 

terão de devolver. Na sequencia Elenita informa sobre a ferramenta FAF – sistema de 15 

transferências fundo a fundo do estado do Paraná, esta ferramenta permite que os municípios 16 

acompanhem datas e contas de repasses estaduais fundo a fundo, possibilitando assim a 17 

identificação rápida dos recursos e oferendo condições para sua aplicação. Na Sequencia Elenita 18 

fala sobre o IOAF – incentivo organização das assistência farmacêutica, ela informa que este 19 

recurso era para ser recolhido até o final deste mês, em apresentação ao COSEMS-PR este fez 20 

uma contra proposta, e ficou deliberado que para o recurso IOAF seja levantado o montante 21 

previsto orçado, Elenita ressalta que recurso já comprometido não será devolvido, e todos até 22 

segunda feira devem encaminhar planilha dizendo com o que vai gastar, de acordo com as regras 23 

do incentivo e plano de aplicação, Robson Secretário de Saúde de Janiópolis questiona que 24 

mesmo após a aplicação deste recurso ainda sobrará saldo, Elenita informa que não é possível 25 

agora emitir uma conclusão sobre esta situação, porem, reprograme e mande para regional, 26 

Germano secretário de saúde de Iretama diz que tem a seguinte situação, todo processo de 27 

licitação, esta pronto para publicação desde o meio do ano porem o financeiro não publica, 28 

Elenita informa que deve ser tentado a publicação até segunda feira, para reforçar a justificativa, 29 

Elenita ressalta ainda a importância de demonstrar nas justificativas a vinculação do recurso com 30 

publicação de edital. Na sequencia Elenita Diretora da 11ª Regional de Saúde informa que dia 19, 31 

faremos o dia D, de combate ao aedes, passem para 11ª Regional de saúde as ações que vocês 32 

irão realizar, ao cuidados de Mitiko ou Emerson. Na sequencia Elenita Diretora da 11ª Regional 33 



de Saúde informa dia 25 de novembro o Ministério da Saúde  irá realizar um dia de cuidado com 34 

os prédios públicos, e solicita que as secretarias municipais de saúde mobilizem seu território 35 

todos os prédios públicos estaduais, municipais e federais para fazer um cuidado em seu prédio 36 

interno e esterno, no combate ao aedes. Na sequencia Elenita Diretora da 11ª Regional de Saúde 37 

fala sobre o Esus relembrando sobre a situação do ESUS o prazo para regularização é ate dia 10 38 

de dezembro, verifiquem esta suas bases, para não ter o recurso do pab comprometido e 39 

bloqueado. Na sequencia Elenita Diretora da 11ª Regional de saúde cobra a construção do SARG 40 

SUS, 2013, 2014, 2015 ressalta que este é um instrumento de gestão previsto na LC 141, a não 41 

alimentação deste sistema gera problemas de contas com o TCE para o prefeitos. Na sequencia 42 

Elenita Diretora da 11ª Regional de Saúde fala sobre inauguração de unidade básica de saúde ou 43 

de qualquer prédio construído com recurso estadual, as unidades tem padronização de acordo 44 

com a comunicação do estado para inauguração a placa tem que estar de acordo com o estado, e 45 

quando for obra estadual, não se inaugura sem autorização do secretário de estado da saúde. Na 46 

sequencia Elenita fala sobre a Tutoria, estamos terminando de realizar a tutoria assim que 47 

recebermos a avaliação externa apresentaremos o resultados a todos. Na sequencia Roberto Chefe 48 

da Scaera 11ª Regional de Saúde apresenta os indicadores regionais do SISPACTO, foi 49 

apresentado e esclarecido sobre os métodos de calculo de cada indicador, apresentado serie 50 

historia, e por fim apresentado a proposta de meta para 2016, solicitado apreciação da plenária 51 

todos manifestaram-se pela aprovação sendo assim será emitido deliberação para formalização 52 

das metas. Elenita Diretora da 11ª Regional de Saúde informa que tivemos tétano em adulto,  53 

ressalta que o numero de doenças controladas em caindo havendo novos casos isolados de 54 

doenças controladas, essa situação ocorre em um senário mesmo com os municípios com 100% 55 

de cobertura de equipe de saúde da família. Elenita Diretora da 11ª Regional de Saúde relata que 56 

para casos de mordida de cobra ou outros animais peçonhentos estamos com baixo estoque de 57 

antiofídicos, situação grave em âmbito nacional,  deste 2014, o que tem gerado baixa produção de 58 

soro antiofídico. Na Sequencia Elenita Diretora da 11ª Regional de Saúde informa a todos que 59 

quem tem hospital é obrigatório a notificação imediata de morte marterna e infantil, notificação 60 

dos serviços para a secretaria de saúde. Na sequencia Elenita Diretora da 11ª Regional de Saúde 61 

informa que temos em nosso estado 39 gestantes com quadro de zica dessa 9 nasceram 6 com 62 

micro cefalia, e dessa 6, uma 1 tem micro cefalia por zica 63 
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