GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO – CIES

ATA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1

No dia 18 de outubro de 2010, às 09 horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge

2

David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para

3

a vigésima primeira reunião ordinária. A reunião iniciou com o Profº. Milton Miranda dando as

4

boas vindas aos participantes e apresentando a pauta. O Profº. Milton reforçou que o objetivo

5

desta reunião da CIES seria a avaliação de desempenho financeiro das três macrorregiões do

6

Estado. Foi solicitado como inclusão de pauta o Projeto de realizado do II Seminário de

7

Assistência Farmacêutica no Âmbito do SUS, pelo Sr. Joel Ferreira, técnico da ESP/SES/MS.

8

Dando inicio as apresentações, a Srª. Lígia, representado a Macrorregião de Três Lagoas,

9

apresentou o desempenho financeiro referente ao 3º trimestre de 2010: o saldo remanescente de

10

2009 da Educação Permanente era de R$ 192.591,07 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e

11

noventa e um reais e sete centavos). Em 2010, a Macro recebeu recurso no valor de R$

12

177.177,32, totalizando saldo de R$ 369.768,39; na Educação Profissional, o saldo remanescente

13

em 2009 era de R4 84.320,99; em 2010, foi recebido recurso no valor de R$ 253.110,46,

14

totalizando saldo de R$ 337.431,45; foi apresentado também o rendimento da aplicação financeira

15

de R$16.000,00. Desse modo, a macrorregião de Três Lagoas apresentou um saldo no total de R$

16

723.199,84. Srª. Ligia colocou ainda que as demandas desta Macrorregião para os seguintes cursos

17

seriam: Técnico em Saúde Bucal (para Paranaíba e Três Lagoas), Especialização em

18

Administração de Serviços de Saúde. Foi solicitada a presença da ETSUS e da ESP na próxima

19

reunião da Macro, em novembro, no município de Brasilândia. Em seguida, foi apresentado pela

20

Srª. Jacinta o desempenho financeiro da Macrorregião de Campo Grande, sendo a soma de todos

21

os valores recebidos de 2007 a 2009 de Educação Profissional R$ 725.428,64 e Educação

22

Permanente R$ 636.886,36, totalizando R$ 1.362.315,00. Destes recursos, a Macrorregional de

23

Campo Grande já executou R$ 110.771,85, possuindo um saldo atual de R$ 1.251.543,20, mas já

24

comprometidos R$ 507.002,89. O Profº. Milton observou que deverá ser computado no valor do

25

saldo total o saldo da aplicação financeira. Profº. Milton solicitou para a Macro de Campo Grande

26

que o projeto de Humanização (Formação de Apoiadores) seja apresentado na próxima reunião da

27

CIES para conhecimento. Solicitou ainda para a Srª. Adélia que trouxesse a proposta estadual de

28

Humanização para conhecimento da CIES, em função do projeto de Acolhimento da Macro de

29

Campo Grande. A Srª. Andréia Bondezan, representante da Macro de Dourados apresentou, em

30

seguida, a avaliação de desempenho financeiro da citada macro: a Educação Profissional, em

31

2010, tinha um saldo disponível de R$ 801.361,78, pois não havia gasto nada nos anos anteriores.

32

Atualmente, há um comprometimento no valor de R$ 900.046,00 para cursos técnicos
1
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33

operacionalizados pela ETSUS, e saldo devedor de R$ 98.684,22, que será liquidado com o

34

recurso específico da Educação Permanente destinado à Macro. Na Educação Permanente o saldo

35

disponível é de R$ 450.181,40, sendo os valores comprometidos para realização de cursos, R$

36

316.200,00, restando um saldo de R$ 133.981,40. Desse saldo restante, R$ 98.684,22 será

37

repassado para a Educação Profissional, sobrando para Educação Permanente o valor de R$

38

35.297,18. O Profº. Milton observou também a necessidade de incluir a aplicação financeira no

39

saldo total de recursos da Macro de Dourados e que a discussão do planejamento dos recursos de

40

2011 ficaria para uma próxima reunião, pois ainda não havia o total de recursos a ser repassado

41

pelo Ministério da Saúde. Foi apresentado pelo Sr. Joel Ferreira o II Seminário da Assistência

42

Farmacêutica no âmbito do SUS/MS, destinado aos gestores municipais de saúde e farmacêuticos.

43

Serão 100 vagas para todo o Estado, nos dias 04 e 05 de novembro de 2010, no Hotel Chácara do

44

Lago, com carga horária total de 20h. O valor deste Seminário será de R$ 28.670,00, com recurso

45

utilizado da Educação Permanente da SES. O projeto foi aprovado. Como informes, foi

46

apresentado o PET Vigilância em Saúde, pela Srª. Laís Alves de Souza Bonilha, da UFMS. Este

47

PET é constituído por dois grupos: um de Saúde do trabalhador (no Cerest) e outro de Doenças

48

Transmissíveis (na SES), num total de 16 alunos, 4 preceptores e 2 tutores. O grupo é heterogêneo

49

e multiprofissional e está tendo uma boa aceitação pelos alunos. A Sr.ª Laís avisa que saiu o Edital

50

do PET Saúde Mental, mas que a UFMS está com dificuldade para encontrar um coordenador. Foi

51

apresentado pela Srª. Adélia o Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família,

52

na modalidade a distância, o qual já tem 497 alunos na primeira fase do curso, e no final do ano

53

entrarão mais 500 alunos na segunda fase. Este curso é de responsabilidade da Fiocruz Cerrado

54

Pantanal, com recursos do Ministério da Saúde (UNASUS). A Srª. Adélia apresentou ainda o

55

Telessaúde, que iniciou seus trabalhos em agosto de 2009 e tem como meta principal o

56

fortalecimento da Saúde da Família, por meio de uma equipe de especialistas para interagir com os

57

profissionais do serviço. Serão implantados 80 pontos no Estado para a 2ª opinião formativa. Nada

58

mais havendo para discussão, a reunião foi encerrada às 12h30min horas e a data da próxima

59

reunião da CIES ficou programada para o dia 16 de novembro de 2010, às 09 horas, na Escola de

60

Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”.
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