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SECRETAI{IA DE I]S'TADO DA SAUDE DI] ROITAIMA

SECI{E'TARIAS MT]NICIPAIS DE SAU DE

RESOLUçAO

crB.RR No 01/2017

OS COORDENADORES DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, NO

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e em cumprimento aos

dispositivos constantes do seu Regimento Interno, e considerando:

Considerando consenso entre Gestão Estadual e Gestão Municipal na la

Reunião Ordinária da CIB/RR de2Ot7;

RESOLVEM:

ART, 10 Homologar a Resolução Ad'referedum no ll/2016 que aprova a

solicitação de aporte financeiro ao teto do Bloco da Média e Alta Complexidade

Hospitalar e Ambulatorial - MAC, para o Estado de Roraima de R$

3.683.907,79 (três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, novencentos e um

reais e setenta e nove centavos) para R$ 7.000.000,00 (sete milhões), a ser

repassado ao Fundo de Saúde do Estado de Roraima;

ART. 20 Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Boa Vista (RR), 1B de janeiro de 2017.

PAULO BASTOS HARES AILTON REIS MORAIS
Secretário Adjunto de Estado da Saúde de

Roraima
Coordênâdor da CIB Roraima

de Saúde de Normandia
do COSEMS/RR
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COMISSÃO INI'ERGES'IOIIES I] IPAI{ f I'IIr

SECRETARIADE ES'IADO DA SAT]DI] DE RORAIMA

SECRE]ARIAS MUNICIPAIS DTI SALJ DI 1

RESOLUÇÃO "AD REFERENDUM"
ctB.RR N'11/2016

OS COORDENADORES DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, NO USO

de suas atribuiçÕes legais que lhe sáo conferidas e em cumprimento aos disposrtivos

constantes do seu Regimento lnterno, e

Considerando que o Estado de Roraima foi criado através da Constitttição da

República Federativa do Brasil de 1988 e sua implantação deu-se em '1o janeiro de 1991

Tem como limites, ao Norte a República Bolivariana da Venezuela e a República

Cooperativista da Guiana; ao sul, o Estado do Amazonas; a leste, a República

Cooperativista da Guiana e o Estado do Pará e a Oeste, o Estado do Amazonas e a

Venezuela;

Considerando que o Estado de Roraima está localizado no extremo Norte do Brasil,

possui área territorial de 224.298,98 Km'z, distribuída entre os seus "15 municípios: Alto

Alegre, Amajarí, Boa Vista (capital), Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, lracema.

Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis e Sáo João da Baliza, Sáo Luiz, Uiramutá;

Considerando que a Constituição Federal de 1988 ampliou a responsabilização do

Estado em relaçáo às ações e serviços de saúde por meio da universalização do direito

do cidadão e da integralidade da atenção à saúde. Para corresponder à amplitude desse

empreendimento, se fez necessária a adoção de estratégias capazes de promover

máxima eficiência ao processo de gestão;

Considerado que a populaçáo residente no Estado de Roraima segundo o censo

de 2010 e de 450.479 habitantes e a população estimada para 2015 segundo IBGE é de

505.665 habitantes, com a taxa média de '1 ,95 % de crescimento anual, o que indica u n.r

aumento crescênte acima média nacional;

Considerando que segundo o Censo 2010 em números proporcionais, Roraima t: o

Estado do País com maior população indigena com um total de 49.637 residentes

autodeclarados.
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Considerando que o Estado de Roraima é o mais setentrional da Íederação

brasileira, possuindo '1.922 quilômetros de fronteiras com paises sul-americanos, sendo a

Venezuela ao Norte e Noroeste e a Guiana a leste acolhendo as demandas fronteiriças

por meios dos serviços do SUS em procedimentos de média e alta corrplexidade;

Considerando que as implicações dos movimentos demográficos em Roraima

ocorridos no período recente impôem novos desafios ao Poder Público e a outros atores

relevantes, acentuando com isso os compromissos das esferas governamentais para o

equacionamento de potenciais problemas de saúde;

Considerando que o serviço de Média e Alta Complexidade é parte importante para a

efetiva implementação das diretrizes previstas nas orientaçÕes que estruturam o SUS no

Estado, que por sua vez concentra as demandas dos serviços supracitados em grancle

parte na capital através dos Estabelecimentos de Saúde Hospitalares e Ambulatoriais,

sendo estas Unidades de referência Estadual;

Considerando que o histórico da produção de serviços aprovados no Sisterra de

lnformação Ambulatoriais - SIA e Sistema de lnformação Hospitalares - SIH no exercício

2015 e parcial no exercÍcio 2016, demonstra conforme tabelas anexa, percentual de

execução crescente dos serviços com notória diferença entre produÇáo realizada em

relação ao financeiro disponibilizado por meio do teto da Media e Alta Complexidade no

montante de R$ 13.796.076,42 no ano de 2015 e R$ 8.413.384,39 até competêncla

. Jun/2016, denotando forte crescimento da demanda ao longo dos anos pelo incremento

da explosão demográfica relativa aos demais Estados constatado pelo IBGE,

Considerando que o Hospital das Clinicas - HC, localizad o na zona oeste da capital,

será inaugurado nos próximos meses, sendo ofertados 120 leitos para clinica médica e

mais í60 leitos para o Hospital Geral de Roraima - HGR, senclo 40 para Unidade cle

Têrapia lntensiva - UTI e '120 leitos nas especialidades cirúrgicas. cardiológicas e outras,

aumentando sua capacidade instalada para oferta dos serviços de Média e Alta

complexidade;
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Considerando que o Estado de Roraima encontra-se localizado no extremo nofle,

distante dos grandes centros com o custo para manutenÇão dos serviços de saúde

notadamente acima da média nacional, náo sendo possível atender quantitativa e

qualitativamente aos usuários de forma integral;

Considerando ainda, consenso entre a gestáo Estadual e a Presidência do

COSEMS/RR.

RESOLVEM:

Art. 1o - Aprovar a solicitaÇão de aporte financeiro ao teto do Bloco da

Media e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - MAC, para o Estado de Roraima

de R$ 3.683.901,79 (três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, novencentos e um reais

e setenta e nove centavos) para R$ 7.000.000,00 (sete milhÕes), a ser repassado ao

Fundo de Saúde do Estado de Roraima;

Att.2" - Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação

no Diário Oficial do Estado.

/)ll_*,t .--_)
PAULO BASTOS LINHARES

Boa Vista (RR),26 de outubro de 2016

Secrêtádo Adjunto de Estado da Saúde de Roraima
Coordenador da CIB Roraima

FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES
Secretário de Saúde do Municipio de AmajarÍ

COSEM S/RR
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