
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE 

RESOLUÇÃO Nº 257/07 – CIB/RS

A  Comissão  Intergestores  Bipartite/RS,  no  uso  de  suas 
atribuições legais, e considerando:

a  Portaria  GM/MS  399/06,  que  estabelece  as  Diretrizes 
Operacionais do Pacto pela Saúde;

a  Portaria  GM/MS  699/06,  que  regulamenta  as  Diretrizes 
Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão, em especial no que se refere às 
responsabilidades dos gestores da educação na saúde;

a Portaria GM/MS 1996/07, que dispõe sobre as diretrizes para a 
implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde;

a Resolução CIB/RS nº 143/07, que define a condução estadual da 
Política de Educação Permanente em Saúde;

a  Resolução  CIB/RS  nº  170/07,  que  define  as  atribuições  das 
instâncias e os critérios para alocação dos recursos financeiros federais;

as  Resoluções  de  COGEREs  que  indicaram  os  municípios  para 
recebimento dos recursos relativos às CIES;

a autorização da CIB/RS em 05/12/07 para emissão de Resolução 
CIB/RS ad referendum.

RESOLVE:

Art. 1º  - Dar parecer favorável aos Planos de Ação em Educação 
Permanente em Saúde/2007 conforme Anexo I desta Resolução.

Art. 2º -  Definir que os projetos oriundos dos respectivos planos, 
que deverão ser construídos quando do repasse do recurso financeiro aos Fundos 
de Saúde, conforme Resolução 202/07 CIB/RS, poderão da mesma forma receber 
parecer ad referendum, desde que aprovados em seus respectivos COGEREs.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Porto Alegre, 27 de dezembro de 2007.

ARITA BERGMANN
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite/RS - Substituta



 

 
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SAÚDE 
ANEXO - RESOLUÇÃO Nº 257/07 – CIB/RS

RELAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO-CIES

CIES CRS
Resolução 
COGERE Projetos

Valor R$ Edu. 
Per.

Valor R$ Edu. 
Prof.

Metropolitana

1ª 11/07

2ª
Conforme Res. 

1ª e 18ª

18ª 08/07

Formação de gestores, gerentes e coordenadores de serviços de saúde em gestão pública 
e formação de profissionais familiarizados as tecnologias de informação e tecnologias de 
cuidado disponíveis; Capacitação dos profissionais de saúde para atendimentos às políticas 
prioritárias (Saúde do Idoso, PSF, Saúde Mental) e de capacitação em humanização dos 
profissionais de saúde para atendimento à população; Capacitação em informática para 
servidores das Regionais e municípios e atendimento ao público para o Protocolo; Rodas 
de trocas de experiências exitosas e motivadoras para provocar mudanças de práticas 
junto aos profissionais da saúde.

R$ 82.161,37 R$ 117.372,04

R$ 43.628,56 R$ 62.325,80

R$ 52.669,61 R$ 75.241,44

CIES

4ª 10/07
Cursos  e  seminários:  PSF,  Saúde  Bucal,  Gestão  Vigilância  em  Saúde,  Sistema  de 
Informações, Urgência e Emergência. R$ 62.620,97 R$ 89.457,50

10ª 09/07
Curso descentralizado de educação em saúde coletiva, técnico de agente comunitário em 
saúde, oficinas e seminários de discussão sobre educação permanente e profissional.

R$ 48.740,02 R$ 69.627,81

Serrana 5ª 57/07

Oficina  de  sensibilização  de  gestores  municipais  para  implementação  da  EPS  nos 
municípios, Oficinas com atores estratégicos no âmbito da EPS e da Educação profissional 
em saúde, Organização de eventos prioritários (a partir das definições do Pólo e evidências 
edificadas para 5ª CRS e RS e plano de ação do estado).

R$ 42.294,60 R$ 60.420,17

Norte I 15ª Ata nº3/07
Dois cursos técnicos em THD, curso técnico em enfermagem, Curso de atualização em 
saúde mental na atenção básica, curso de gestão do trabalho em saúde, seminários de 
EPS para servidores da 15ª e municípios de abrangência.

R$ 74.054,95 R$ 105.791,58

CIES

9ª Aguardando Res.
Técnico em Enfermagem, ACS, THD, Técnico de Vigilância em Saúde, Especialização na 
Área da Saúde.

R$ 24.525,06 R$ 35.035,40

12ª 02/07
Oficinas  de  educação  em saúde,  Cursos  e  Seminários  com temáticas  alicerçadas  nas 
necessidades oriundas das rodas de discussão com atores estratégicos para o SUS. R$ 69.887,81 R$ 99.838,59

13ª 03/07
A integralidade e a saúde mental, curso de formação de ACD, Curso de especialização pós 
técnica em saúde pública.

R$ 63.930,29 R$ 91.327,93

14ª 13/07
Oficinas,  Cursos e Seminários na área da atenção básica,  saúde da mulher e criança, 
saúde mental e idoso, ACS, ACD, Técnico de Enfermagem, Vigilância e Humanização. R$ 46.222,90 R$ 66.031,96

16ª 09, 10 e 11/07
Curso de Aperfeiçoamento em saúde da família, vigilância em saúde e projeto de formação 
de formadores.

R$ 36.027,74 R$ 51.467,61

17ª 02/07

Semináios,  Cursos e Oficinas em Atenção básica,  saúde mental,  dependência  química, 
saúde  bucal,  gestão,  THD  e  Técnico  em  Vigilância  em  Sáude,  Materno-Infantil  e 
Neonatologia, Interpretação dos sistemas de informação em saúde, violência em saúde e 
atenção oncológica.

R$ 63.740,09 R$ 91.056,23
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