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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

Resolução nQ 54/13 João Pessoa, 04 de junho de 2013

A Comissão Intergestores Bipartite no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde;

Considerando a Portaria GM/MS nQ 198/2004 e alterada pela Portaria GM/MS nQ 1.996/2007;

Considerando que a Educação Permanente é o conceito pedagógico, no setor da saúde, para as relações
entre formação e gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social em saúde e destina
recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para sua implementação e desenvolvimento em todos os
entes da federação;

Considerando a Nota Técnica nQ 01 do CEFOR/SES,que define os critérios para re-alocação orçamentária
referente aos recursos da política Nacional da Educação Permanente em Saúde destinados ao estado da
Paraíba de 2007 a 2011; e,

Considerando a decisão da plenária da ClB-PB, na 05ª Assembleia Ordinária do dia 03 de junho de 2013

Resolve:

Art. lQ Aprovar a Descentralização dos recursos orçamentários de Educação Permanente para os

municípios, conforme anexo I desta resolução.

Art. 2Q - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

~t~
Presidente do COSEMS/PB



ANEXO I

RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 54/13

NOTA TÉCNICA Nº 01 CEFOR/SES

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, instituída pela Portaria GM/MS nº 198/2004 e
alterada pela Portaria GM/MS nº 1.996/2007, considera que a Educação Permanente é o conceito
pedagógico, no setor da saúde, para as relações entre formação e gestão setorial, desenvolvimento
institucional e controle social em saúde e destina recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para sua
implementação e desenvolvimento em todos os entes da federação.

Reconhecendo a existência de dificuldades para o desenvolvimento da PNEPS no estado e sabendo que
nossa realidade é comum a diversos estados e municípios brasileiros, a presente Nota Técnica tem o
objetivo orientar a alocação e execução orçamentária dos recursos destinados pela Política Nacional de
Educação Permanente em Saúde no Fundo Estadual (FES) de Saúde da Paraíba, bem como estabelecer
critérios para descentralização aos Fundos Municipais de Saúde, estabelecendo um plano operativo para o
biênio 2013/2014.

Para tanto, é importante resgatar que a PNEPSdestina recursos para a operação de 02 eixos - Educação
Profissional de Nível Técnico (EPNT) e Educação Permanente em Saúde (EPeS) - conforme apresenta a
Tabela 1abaixo:

Tabela 1: Repassesrealizados para o FESde 2007 a 2011 e o saldo atual disponível

Porto Porto
Porto

Porto Porto
RECU 1.996/2007 023/2008

015/2009
016/2010. 013/2011.

ÚLTIMO
CONTA

RSO Res.C18: Res.C18:
Res.C18:

Of. n2 Res.C18:
R$ SALDO

375/07 534/08
1134/09,

2307/GS 214/11
24/04/2013

s 1224/09
10.816-2 EPS 116.382,40 459.889,83 1.180.862,17 .384.772,06 3.141.906,46 3.051.077,76
10.816-2 EPNT 2.025.192,02 .988.316,50 O .978.245,80 5.991.754,32 4.648.313,14
10.644-5 EPS 1.159.543,12 1.159.543,12 961.781,22
10.644-5 EPNT 400.043,07 400.043,07 211.947,88

I 10.693.246,97 8.873.120,00

Dessa forma, os valores disponíveis no FESpara a execução da PNEPSpor eixo são:
R$ 4.860.261,02 para a Educação Profissional de Nível Técnico; e
R$ 4.012.858,98 para a Educação Permanente em Saúde.

Para a execução destes recursos no estado, esta nota técnica foi elaborada pelo CEFOR,atual responsável
pela Gestão de Educação na Saúde na SES,em conjunto com GEPLAN, GEAS,GERAV, GEVSe Mesa Diretora
do COSEMS,e define sua execução a partir dos 2 eixos previstos.

1- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NíVEL TÉCNICO (R$ 4.860.261,02):
Os valores que compõe este eixo foram destinados ao FESpelas resoluções CIB referidas na Tabela 1e tem
o objetivo de garantir que todos os trabalhadores da saúde pudessem ter acesso a qualificação.
Nessa perspectiva, o recurso será executado com as seguintes ações:

a) CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORESDO SUS E APOIO INSTITUCIONAL ÀS REDESDE ATENÇÃO
À SAÚDE NA~ 16 REGiÕESDE SAÚDE

Descrição: O Curso e o Apoio serão realizados através de ermo de Cooperação entre a SES e
Instituição de Ensino com reconhecida competência e expertis para tal.
Custeio: 1,5 milhão por ano e duração de 2 anos (Total: 3 rnilh es).



Metodologia: O curso consiste em uma potente estratégia de qualificação para 750 gestores
municipais do SUS,375 em 2013 e 375 em 2014. Junto ao curso, será desenvolvida a implantação do Apoio
Institucional às 16 regiões de saúde do estado. O curso será conduzido por 25 Tutores/ Apoiadores que
serão contratados por processo seletivo simplificado e destinarão 40 horas semanais de trabalho, das quais
10 horas serão destinadas à atividades de tutoria dos cursos em ambiente virtual e/ou presencial e 30
horas para o apoio às redes de Atenção a Saúde nas regiões de saúde do estado.

b) QUALIFICAÇÃO DE COORDENADORES E FISCAISDA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Descrição: A qualificação será realizada pelo CEFORem parceria com a AGEVISA e deverá atender a

aproximadamente 50% dos trabalhadores responsáveis pela Vigilância Sanitária nos municípios do estado,
cerca de 350 trabalhadores;

Custeio: O recurso destinado a esta ação será no valor de até R$ 325.000,00;
Metodologia: O curso deverá atender a aproximadamente 350 trabalhadores da Vigilância Sanitária

dos municípios do estado. Como critérios terão preferência trabalhadores efetivos dos quadros municipais
e deverá atender a todas as regiões de saúde que aderirem a proposta, ratificadas em resolução ClR;

c) MANUTENÇÃO EABERTURA DE TURMAS DE CURSOTÉCNICO E/OU QUALIFICAÇÕES DO CEFOR
Descrição: O Centro Formador de Recursos Humanos da Paraíba tem por missão a formação de

trabalhadores para o SUSe deverá iniciar as referidas turmas a partir da necessidade das regiões e perante
a aprovação em CIRe/ou CIB, conforme dimensão;

Custeio: O Recurso para a manutenção e abertura de novas turmas totaliza R$ 1.535.261,00;
Metodologia e Critérios: Os cursos serão descentralizados, realizados e identificados a partir das

necessidades das regiões e da capacidade instalada do CEFOR.
Atualmente o CEFORconta com 06 cursos habilitados pelo Conselho Estadual de Educação - Técnico de
Enfermagem, em Hemoterapia, Vigilância em Saúde, em Saúde Bucal, Radiologia e a 1ª etapa do Curso de
ACS.
Cursos em construção: Análises Clínicas, Farmácia, Registro e Informação em Saúde, Dependência Química.

11- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (R$ 4.011.244,76):

a) 1º CURSODE ESPECIALIZAÇÃOEM DIREITO SANITÁRIO
Descrição: Realizada pelo CEFORem parceria com a Escola de Saúde do Ministério Público da Paraíba

(FESMIP), visa formar 40 profissionais oriundos dos órgãos e setores públicos da Paraíba, através da
sistematização de conhecimentos técnico-jurídico-científicos acerca da Saúde e do Direito (SES,COSEMS,
SEAD,SEFIN,CES,MP e Comitê de Judicialização da Saúde).

Custeio: O Recurso destinado para essa ação será no valor de até R$ 325.000,00;
Metodologia e Critérios: O curso terá carga horária de 384 horas, na modalidade SEMIPRESENClAL-

distribuída em 288 horas de atividades presenciais e 96 horas a distancia em ambiente virtual moodle, com
a duração de 15 meses, de julho de 2013 a outubro de 2014, sendo 12 meses de período letivo e 3 meses
para a preparação e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso.

b) PLANO PLURIANUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DA PARAíBA (PPEPeS-PB) E
DESCENTRALlZAÇÃODOS RECURSOS
Descrição: Os referidos recursos serão executados a partir da adequação dos Planos

Macrorregionais de Educação Permanente em Saúde (PMEPeS) que, unidos, comporão o (PPEPeS-PB).
O PMEPeS é destinado ao ajustamento, adequação e atu . ção das ações previstas nos Planos Regionais
de Educação Permanente em Saúde (PAREPS)de 2009 2010 do Plano Estadual de 2011, revogando os
planos anteriores e não podendo ser destinado a qua uer out o f u contrariar as diretrizes nacionais
da PNEPS;
Para tanto, são condições:



I. Ser apresentado pela Comissão Permanente de Integração Ensino Serviço Macrorregional (CIES)
instituída, ratificada com resolução em todas as CIR que compõe a Macrorregião e Regimento
Interno Publicado em Diário Oficial;

11. Elaborar o PMEPeS descrevendo as Ações/Estratégias Educativas, o Público Alvo, a Justificativa, o
Objetivo e os Resultados Esperados;

111. Aprovar o PMEPeS em todas as ClR que compõe a Macrorregião;
IV. Elaborar o Plano Executivo/Operativo do PMEPeS detalhando a execução e os custos de cada ação;

Custeio:
i. Os recursos destinados a Política de Educação Permanente em Saúde, referentes ao Eixo Educação
Permanente em Saúde, serão descentralizados para as 4 Macrorregiões de Saúde do Estado, do Fundo
Estadual de Saúde (FES) para o Fundo Municipal de Saúde dos municípios indicados pela CIES e
aprovados em todas as CIRda Macrorregião.
ii. Os valores à serem repassados são de R$ 3.686.244,76, distribuídos por Macrorregião, mediante
apresentação do PMEPeS, aprovado em todas as CIRque compõe a região;
iii. Os recursos por macrorregião de saúde são definidos conforme Anexo;
iv. A Comissão Intergestores Regional (CIR) deve observar e incentivar a criação de mecanismos legais
que assegurem a gestão dos recursos financeiros alocados para uma macrorregião de saúde, e que
permitam a movimentação dos recursos, em consonância com a necessidade da macrorregião,
conforme as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde e do decreto nº 7.508 de junho de 201l.
v. Definir até 3 municípios de cada macrorregião de saúde, apontados pela CIESe aprovados em todas
as CIRque compõe a macrorregião, que receberão e executarão os recursos na região.
vi. Os recursos serão repassados em 2 parcelas do FESpara os FMS.
vil, As Macorregiões de Saúde somente estarão habilitadas à receber a segunda parcela mediante
prestação de contas pela CIES,da execução de 60% do primeiro repasse.

Metodologia e critérios:
Considerando os artigos 4º e 12º da portaria Ministerial nº 2.979 de 2011 e 4ª da Portaria Ministerial nº
2.808 de 2012, observa-se que a destinação dos recursos repassados por Portarias deve ser regulada pela
CIB, inexistindo, portanto, impedimentos de que se autorize o repasse de recursos para os municípios.
As referidas portarias, nos seus artigos 3º e 9º da PM nº 2.979 de 2011 e 3º da PM nº 2.808 de 2012,
designam ainda as ações que serão realizadas com os recursos transferidos aos fundos municipais de
saúde.
O repasse poderá ocorrer Fundo a Fundo, apenas através de decisão e resolução da CIB.
Observa-se ainda os Artigos nº 19, 20 e 21, Secção 4, da Lei Complementar nº 141 de 2012, que tratam do
rateio de recursos dos Estados à serem transferidos aos Municípios e define que:
- Os recursos transferidos aos Municípios para ações e serviços públicos de saúde deverá ser realizado
segundo critérios de necessidades de saúde da população, levando em consideração as dimensões
epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços
de saúde, objetivando reduzir as desigualdades regionais;
- Os repasses deverão ser realizados aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em
conformidade com os critérios de transferência aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde; e
- Os Estados e os Municípios que estabelecerem formas legais de cooperativismo, para a execução
conjunta de ações e serviços de saúde e cumprimento da diretriz constitucional de regionalização e
hierarquização da rede de serviços, poderão remanejar entre i pa elas dos recursos dos Fundos de Saúde
derivadas tanto de receitas próprias como de transferências o rigatórias, que serão administradas
segundo modalidade gerencial pactuada pelos entes envol idos.



Critérios para a re-alocação orçamentária referente aos recursos da Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde destinados ao Estado da Paraíba de 2007 a 2011.

A descentralização e re-alocação para os municípios dos recursos federais para a Política Nacional
de Educação Permanente em Saúde (EPeS), alocados no Fundo Estadual de Saúde, obedecerá aos critérios
conforme o quadro que se segue.

i. O primeiro grupo de critérios trata da adesão às políticas setoriais de saúde que propõem a
alteração do desenho tecno-assistencial em saúde. Quanto maior a adesão a esse grupo de políticas, maior
será a necessidade de investimento na qualificação e desenvolvimento de profissionais para atuar numa
lógica diferenciada." O peso desse grupo de critérios na descentralização dos recursos para a EPeSequivale
a 30% (trinta por cento) do total.

Os dados utilizados são dos Indicadores de Transição Pacto Pela Saúde e COAP 2012. Os seguintes
critérios compõem este grupo:

Cl: Cobertura da Atenção Básica (10%);
C2: Cobertura de Saúde Bucal (10%);
C3: Cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial (10%).

ii. O Segundo grupo de critérios trata da população total do município e do quantitativo de
profissionais de saúde que prestam serviços para o Sistema Único de Saúde. Quanto maior o número de
profissionais e maior a população a ser atendida, maior será a necessidade de recursos para financiar as
ações de formação e desenvolvimento desses profissionais. O peso desse grupo de critérios na
descentralização dos recursos para a EPeSequivale a 25% (vinte e cinco por cento) do total. As bases de
dados são dos Indicadores de Transição Pacto Pela Saúde e COAP 2012, informada pelos municípios no
processo de pactuação e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Os seguintes
critérios compõem este grupo:

C4: Nº de Profissionais Ocupados em Estabelecimentos Públicos de Saúde (15%);
C5: População total da Macrorregião de Saúde (10%).

111. O terceiro e último conjunto de critérios buscam dar conta das iniqüidades regionais. Os
critérios utilizados nesse grupo são: o numero de famílias com perfil saúde à serem acompanhadas pelo
Programa Bolsa Família (PBF) no município e o inverso da concentração de instituições de ensino com
cursos de saúde. Quanto maior o numero de famílias com necessidade de acompanhamento pelo PBF,
maiores as barreiras sociais a serem enfrentadas para o atendimento à saúde da população e para a
formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saúde. Por outro lado, quanto menor a concentração
de instituições de ensino na área da saúde, maior a dificuldade e maior o custo para a formação e
desenvolvimento dos profissionais de saúde. Nesse sentido, maior recurso será destinado aos locais com
menor disponibilidade de recursos para o enfrentamento do contexto local. O financiamento maior dessas
áreas visa ainda, desenvolver a capacidade pedagógica local. O peso desse grupo de critérios na
distribuição dos recursos federais para a Educação Permanente em Saúde equivale a 45% (quarenta e cinco
por cento) do total. As bases de dados utilizadas foram os Relatórios consolidados de famílias
beneficiá rias de ACOMPANHAMENTO OBRIGATÓRIO pelo Programa Bolsa Família e as informações do
MEC/INEP e MEC/SISTEC em relação à concentração de instituições de ensino. Os seguintes critérios
compõem este grupo:

C6: Nº de famílias com perfil saúde a serem acompanhadas pelo PBF na macrorregião (20%);
C7: Inverso da Concentração de Instituições de En no stituições de Ensino Superior com Curso

de Saúde (MECje-MEC) e Escolas de Educação Profissi nal e T cnic com curso de saúde (MECjSISTEC)
(25%).



Impacto Indicador Mensurável Critério Peso Relativo Parcela do Teto Financeiro

Peso
Parcela do

Grupos Indicador Mensurável Critério
Relativo

Teto
Financeiro

Cobertura de AB Cl 10

Gestão do SUS Cobertura SB C2 10 30%

Cobertura CAPS C3 10

Público Alvo e
Nº de Profissionais de Saúde

no Serviço Público
C4 15

População
25%

População Total do Município C5 10

Nº de famílias com perfil

saúde a serem
C6 20

acompanhadas pelo PBF no

Iniquidade Regionais município 45%

Inverso da Capacidade

Docente Universitária e C7 25

Técnica Instalada

TOTAL 100 100%
Fórmula para cálculo do Coeficiente Municipal:

CM = [(10*C1+10*C2+10*C3)+ *C4+ *C5)+(20*C6+25*C7)]/100



DISTRIBUiÇÃO DE RECURSOS POR MARORREGIÃO DE SAÚDE DA PARAíBA

®

C4: N!!de Profissionais
Ocupados em

Estabelecimentos de
Saúde Público - CNES-
Recursos Humanos -

Profissionais -
Indivíduos - segundo
CBO 2002 - Paraíba

(15%)

C5: População
total do

MUNlcfPIO
(10%) COAP

2012

Cl: Cobertura da C2: Cobertura das C3: Cobertura dos

Atenção Básica (10%) Equipes de Saúde Centros de Atenção

COAP 20Í2 Bucal (10%) COAP Psicossocial (10%)
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(R$ 3.686.244,76)
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97,493 1,072 97,518 1,083 0,542 1298 0,27 18294 1812 1,44 0,28
1ª I 6 7 0,2908 4 3 0,2936 0,7375 3 0,3035 5 0,0074 03 60 0,4795 24 0,1322 0,2847 24 61 36 0,3052

96,448 1,061 93,959 1,043 0,507 0,31 10055 1066 1,47 0,28
2ª I 6 3 0,2877 5 8 0,2829 0,6902 5 0,2840 7724 0,0085 16 06 0,2636 76 0,1318 0,2839 13 01 83 I 0,2875

92,266 1,015 91,114 1,012 0,593 0,21 45507 5694 1,46 0,22
3ª I 1 3 0,2107 1 2 0,2100 0,8065 ° 0,2541 3574 0,0077 43 ° 0,1193 5 0,1359 0,2240 4 60 01 I 0,2114

98,777 1,086 98,983 1,099 0,420 0,17 45430 5551 1,47 0,18
4ª I ° 8 0,1842 3 6 0,1862 0,5723 8 0,1472 3301 0,0076 48 ° 0,1191 9 0,1337 0,1800 3 08 03 I 0,1710

TOTALDE RECURSOSREPASSADOS

C6: Quantidade de
famílias com perfil

saúde a serem
acompanhadas pelo
município (20%) (PBF

2013)
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30,51%

31,25%

21,14%

17,09%

(1, C2 e,C3 = ~Iq!nce da Meta (índice de Cobertura Municip~l/)ndice Es~@dual)! soma do alcance.da me~a de tO~bS\~S.rnq,hicípiOs. I

C4 = N2 de trabálhattores de servlços'públlcos de saúde por população I Totallde Trabalhadores de serviço públicos delSaqdedo estado.

100%

C5 :: População do Município (n2)!Popu.laçãó Total Paraíba '
C6 :: W! de famflias com perfil paraacompanhamento do Bolsa Família por população ..do Município / Total de famílias do estado com perfil para acompanhamento do Bolsa FamOia

Coeficiente Municipal :::[(10*Cl+1a*C2+10*C3)+(15*C4~CS)~O*C6+2S~C7)J!100

*Os valores por macrorregião são c~mpostos a partir da soma d~odos os valpres calculados por município.
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