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1

Ao décimo terceiro dia de dezembro de dois mil e dezessete, às dez horas e quarenta e cinco

2

minutos, no Escritório-Restaurante – Rua Afonsina, 95 – centro – Areal/RJ foi realizada a 11ª

3

Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul (CIR-CS) do ano de 2017,

4

com a presença dos seguintes membros: Secretária Executiva da Comissão Intergestores

5

Regional Centro Sul, Juliana Carvalho; Assistente da Comissão Intergestores Regional Centro

6

Sul, Patrícia Ribas; Representante do Nível Central e Assessoria de Regionalização, Elisabet

7

Pauer; e Apoiadora do COSEMS/RJ, Dilian Hill. Secretários (as) Municipais de Saúde: Eliane

8

Vieira (Areal); Liliam Oliveira (Miguel Pereira); Fabiano Ribeiro (Paraíba do Sul) e Sirlene

9

Alves (Vassouras). Suplentes: Stefan Vieira (Areal); Maria Fatima Morra (Engenheiro Paulo de

10

Frontin); Fernando Reis (Mendes); Marcos Barros (Miguel Pereira); Cacilene Ferreira

11

(Paracambi); e Érika Cardozo (Sapucaia). A Plenária contou, portanto, com a presença de 03

12

(três) Secretários Municipais de Saúde, contando com 01 (um) Subsecretário indicado pelo

13

município como titular: Areal, Miguel Pereira, Paraíba do Sul e Vassouras e de 06 (seis)

14

Suplentes: Areal, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi e Sapucaia.

15

Convidados: Érica Bretas Baião (Representante CT CIR CS Sapucaia), Thiago Leonardo

16

(Mendes) e Marciel Furtado (Coordenador Regional do GT Planejamento). Sra. Juliana

17

agradeceu a todos pela presença, justificou a ausência do Dr. André e da Dra Suzane e

18

apresentou a Sra. Elisabet Pauer, Assessoria de Regionalização, que veio representa-los.

19

Agradeceu a Dra. Eliane Vieira por receber a todos em Areal e sugeriu que fosse feita uma

20

rodada de apresentação. Sra. Juliana deu início à Plenária. Os municípios de Miguel Pereira e

21

Vassouras solicitaram inclusões de pauta. I. Apresentação: 1. Informes CT CIB/RJ e

22

COSEMS/RJ. Dra. Dilian, Apoiadora Regional do COSEMS-RJ, e Sr. Stefan Vieira,

23

representante da região Centro-Sul na Câmara Técnica do COSEMS-RJ e da CIB-RJ, iniciaram a

24

apresentação com os itens de destaque para conhecimento dos Secretários Municipais de Saúde

25

da Região do que foi apresentado na CIB RJ. Sr. Stefan apresentou o Cenário das Arboviroses no

26

Estado e informou que a VISA ratifica a importância em manter a prevenção. Dra. Liliam

27

solicitou apoio quanto a questão do animal coletado pela Fiocruz no município de Miguel Pereira
1
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28

e que ninguém tinha entrado em contato com o município para dar informações sobre o caso.

29

Dra. Elisabet se propôs a ajudar na busca desta informação. Situação da Vacina contra a FA

30

até 30/11: a região está com uma baixa cobertura conforme sistema de informação, porém os

31

gestores informaram que estão com poucas doses disponíveis e irão verificar como estão as

32

informações no sistema. Coberturas das Visitas Domiciliares 2017 – ERJ: o município de

33

Paty do Alferes está com baixa cobertura. Fluxograma para reconvocação dos exames de

34

Triagem Neonatal até 01/12/2017 e a partir de 01/12/2017, quando a amostra for positiva.

35

Portaria GM/MS nº2907/2017 - Serviço de hematologia na UNACOM do Hospital

36

Universitário de Vassouras. Teto de TRS para a competência dezembro de 2017: os

37

municípios devem atentar para o sistema de informação. Rede Cegonha: Pactuou a atualização

38

dos planos de ação regionais da Rede Cegonha das 9 regiões de saúde. Programa de

39

Informatização das UBS: Portaria 2.920/17 e edital de credenciamento (ANEXOS) publicado.

40

Declaração de Óbito – Desafios e Perspectivas: implantação do SVO. Portarias publicadas

41

de relevâncias. Plano Municipal de Saúde: os municípios da região centro sul já estão com

42

seus Planos Municipais finalizados. Alguns municípios só faltam a aprovação do Conselho

43

Municipal de Saúde.

44

Coordenador do GT Planejamento e membro do GCR Planejamento Integrado, apresentou o

45

andamento do material em produção pelo Grupo Condutor Regional Planejamento Integrado.

46

Lembrou que não houve tempo hábil para a realização de uma reunião do GCR Planejamento

47

Integrado depois da ultima plenária da CIR CS que ocorreu em 30/11/2017 e reforçou que o

48

volume de informações a serem coletadas para a elaboração do diagnóstico é alto em decorrência

49

do desejo em se realizar um Planejamento Regional Integrado mais apurado de forma a auxiliar

50

no processo da gestão e, que em função disto, demanda tempo. Sr. Marciel solicitou prazo maior

51

para que o grupo possa realizar uma Oficina para análise das informações coletadas e assim

52

apresentar um Plano Regional plausível e dentro da realidade. Dra. Liliam se disponibilizou a

53

ajudar oferecendo o local para a realização da Oficina. Os gestores acordaram em encaminharem

54

três técnicos mais o representante da Câmara Técnica para a finalização dos trabalhos. Sra.

2. Planejamento Regional Integrado (AR). Sr. Marciel Furtado,

2
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Juliana e Dra. Dilian verificaram a melhor data e enviaram o convite aos técnicos. Os gestores

56

acordaram o prazo de finalização do Plano de Ação Regional para março de 2018. Sra. Juliana

57

agradeceu e parabenizou ao Sr. Marciel pelo apoio e pela forma brilhante com que ele está

58

conduzindo o Planejamento Regional Integrado da nossa região. II. Pactuação: 1. Aprovação

59

da Ata da 9ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2017. Sra. Juliana lembrou a todos que a minuta

60

da Ata da 9ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2017 foi disponibilizada aos Gestores, através de e-

61

mail, para apreciação. Perguntou se havia alguma consideração a ser feita. Todos aprovaram a

62

Ata em questão. III. Informes: 1. Termo de Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-

63

Saúde (COAPES) entre município de Miguel Pereira e a Fundação Educacional Severino

64

Sombra – FUSVE/Vassouras. Dra. Liliam solicita informar a pactuação do Termo de Contrato

65

Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) entre município de Miguel Pereira e a

66

Fundação Educacional Severino Sombra – FUSVE/Vassouras. Sra. Juliana informou o fluxo

67

para o processo de contratualização que será utilizado pela região centro sul, o município

68

encaminhará o contrato para a CIES CS e após apreciação, solicitará pauta á plenária da CIR CS

69

para pactuação, a SE/CIR CS encaminhará a Deliberação CIR CS juntamente com o Termo de

70

Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) à área técnica da SES/RJ, via

71

Assessoria de Regionalização, para pactuação em CIB/RJ. Os gestores também solicitaram o

72

apoio da área técnica da SES/RJ quanto aos COAPES da região. 2. Proposta Emenda

73

Parlamentar 36000.1572882/01-700 para Incremento PAB. (SMS Mendes). Sr. Fernando

74

Reis solicita informar a Proposta de Emenda Parlamentar 36000.1572882/01-700 para

75

Incremento PAB no Valor R$300.000,00. 3. Situação da PPI dos municípios da CIR/CS

76

alocados no município de Volta Redonda. Sr. Fernando Reis solicita informações quanto à

77

situação dos recursos da PPI dos municípios da região centro sul que estão alocados no

78

município de Volta Redonda. Sr. Fernando informou que há um valor considerável e o município

79

de Volta Redonda não vem realizando o atendimento a região, conforme pactuado. Mesmo

80

através de várias tentativas os municípios não conseguem resposta do município de Volta

81

Redonda. Dra. Elisabet sugeriu que seja encaminhada uma CI a SAECA solicitando um estudo
3
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sobre a capacidade instalada do município de Volta Redonda e assim solicitar a mudança de

83

referencia. Dr. Fabiano fará um levantamento da capacidade instalada no município de Paraíba

84

do Sul para verificar a possibilidade de atendimento da região em algumas especialidades. 4.

85

Situação dos repasses atrasados do PAHI (Programa de apoio aos Hospitais do Anterior).

86

Os Gestores solicitaram informações quanto a situação dos repasses atrasados do PAHI

87

(Programa de apoio aos Hospitais do Anterior) que estão em atraso desde o ano de 2014. 5.

88

Previsão de pagamento do Programa de Incentivo Financeiro aos Municípios em Saúde -

89

PROMUNI, para o exercício de 2017 – Decreto Estadual nº46.904/2017. Os Gestores

90

solicitam informações quanto a previsão de pagamento do Programa de Incentivo Financeiro aos

91

Municípios em Saúde - PROMUNI, para o exercício de 2017 – Decreto Estadual nº 46.904/2017.

92

6. Solicitação de contrapartida estadual – SAMU, UPA, Assistência Farmacêutica, Atenção

93

Básica, Sala de Estabilização entre outros. Os gestores solicitam informações quanto ao

94

pagamento das contrapartidas do Estado para os componentes SAMU, UPA, Assistência

95

Farmacêutica, Atenção Básica entre outros. Em resposta aos três últimos pontos, Dra. Elisabet

96

disse que a SES/RJ já está com alguns processos empenhados. Os gestores solicitaram o envio de

97

uma CI solicitando esclarecimentos e informações mais fidedignas. 7. Andamento dos

98

Processos de Credenciamento/Habilitação Hospital Universitário de Vassouras – HUV. Os

99

gestores solicitam informações quanto ao andamento dos processos de Habilitação: Processo E-

100

08/001/2681/2016 – habilitação de mais 2 leitos de UTI Adulto Tipo II; Processo E-

101

08/001/1242/2017 – habilitação de mais10 leitos UTI Adulto Tipo II), devido a demanda

102

contínua do serviço de Urgência/Emergência do HUV e Pós operatórios de Cirurgias de Alta

103

Complexidade em Oncologia e Cardiologia. Processo E-08/001/13275/2013 – Serviço de

104

Referencia à Atenção na Gestação de Alto Risco GAR e Processo E-08/001/13028/2013

105

Habilitação Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional – UCINCo. Tais

106

processos inviabilizam o andamento das Redes de Atenção a Saúde e deixa a região muito

107

preocupada quanto a sua resolubilidade. Dra. Elisabet informou que os processos E-

108

08/001/2681/2016 e E-08/001/1242/2017 já foram reencaminhados ao Ministério da Saúde - MS
4
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via SAIPS e aguardam pronunciamento do mesmo. O processo E-08/001/13028/2013 já foi

110

aprovado e aguarda publicação da portaria de habilitação. E o Processo E-08/001/13275/2013 o

111

gestor municipal encaminhou diretamente ao MS a pendencia mas não foi disponibilizado

112

nenhum novo parecer do MS. 8. Indicações SMS para os GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana

113

disse entender o momento em que os municípios estão passando devido a falta de técnicos em

114

seus quadros, porém solicitou mais uma vez o apoio dos gestores quanto ao envio e atualização

115

das indicações dos técnicos municipais que irão compor os grupos técnicos da região assim

116

como o apoio a esses técnicos. Inclusões de Pauta: 1. Credenciamento de três Equipes de

117

Saúde da Família (ESF) no município de Miguel Pereira. Dra. Liliam informou que o

118

munícipio vem se estruturando e que atualmente possuem nove equipes de saúde da família,

119

perfazendo uma cobertura de 80%. Com o credenciamento de mais três ESF o município terá

120

100% de cobertura pela Estratégia de Saúde da Família. 2. Adequação para aquisição de

121

equipamentos e materiais permanentes de Emendas Parlamentares do município de Miguel

122

Pereira. Dra. Liliam informou que, com base na Resolução CIT nº22, de 27/07/2017, e

123

considerando a necessidade de adequação de alguns equipamentos e materiais permanentes que

124

compõem as Emendas Parlamentares nº 122403080001140-03, 122403080001140-02 e

125

122403080001160-03 foram alterados alguns equipamentos e materiais permanentes visando

126

garantir a eficácia na utilização dos recursos disponíveis. Dra. Liliam informou que encaminhou

127

para a SE/CIR CS a listagem contendo os itens alterados e que os mesmos constam na Relação

128

Nacional de Equipamentos e Materiais – RENEM, conforme determinado na referida resolução.

129

3. Fluxograma Operacional de Atendimento ao Usuário da UNACON – Serviço adicional

130

de Oncologia Clínica. Dra. Sirlene informou que encaminhou o fluxo de acesso por e-mail. 4.

131

Possibilidade dos municípios realizarem compra compartilhada de medicamentos. Dr.

132

Fabiano informou que há a necessidade dos secretários discutirem com os seus prefeitos a

133

possibilidade de alguma modalidade de compra compartilhada de medicamentos. Dr. Fabiano

134

informou que gostaria que o GT de Assistência Farmacêutica buscasse algumas experiências de

135

êxito nessa modalidade e trouxesse para discursão com os gestores. Dra. Dilian lembrou que a
5
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Sra. Cacilene informou sobre o CISBAF – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada

137

Fluminense tem uma Ata de Adesão. Sra. Juliana informou que o GT AF já realizou um

138

levantamento de aquisição compartilhada via Consórcio e que já entraram em contato com a

139

região Serrana que obteve êxito com essa experiência, mas que ficou parado em decorrência de

140

discordâncias de alguns municípios com o Consórcio da nossa região. 5. Informações sobre o

141

fornecimento dos medicamentos especializados de responsabilidade da SES-RJ. Dra. Sirlene

142

questionou se o Estado havia se pronunciado sobre essa problemática e solicitou que fosse

143

encaminhada uma CI sobre este informe. Todos os gestores acordaram e esse foi um ponto de

144

pauta coletivo. Dra. Elisabet agradeceu a presença de todos. A próxima Reunião Ordinária da

145

CIR CS será agendada posteriormente, assim que o novo calendário for disponibilizado pela

146

Assessoria de Regionalização, e será realizada no município de Vassouras com a pauta e local a

147

serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada às quatorze horas, sem nenhum outro

148

ponto levantado pelos participantes, foram concluídos os trabalhos. Eu, Juliana Carvalho,

149

Secretária Executiva da CIR CS, lavrei a presente Ata em vinte e nove de dezembro de dois mil e

150

dezessete.
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