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1

Ao vigésimo dia de setembro de dois mil e dezessete, às dez horas e vinte cinco minutos, no

2

Auditório da Secretaria de Assistência Social - Rua Prof. Paulo Sérgio Nader Pereira, S/N -

3

Centro - Mendes/RJ foi realizada a 8ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional

4

Centro Sul (CIR-CS) do ano de 2017, com a presença dos seguintes membros: Secretária

5

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

6

Comissão Intergestores Regional Centro Sul, Patrícia Ribas; Representante do Nível Central,

7

Izabela Ribeiro e Apoiadora do COSEMS/RJ, Dilian Hill. Secretários (as) Municipais de Saúde:

8

Eliane Vieira (Areal); Elaine Stelmann (Comendador Levy Gasparian); Álvaro oliveira

9

(Mendes), Liliam Oliveira (Miguel Pereira); Fabiano Ribeiro (Paraíba do Sul) e Luiz Alberto

10

Barbosa (Três Rios). Suplentes: Jaqueline Lopes (Comendador Levy Gasparian); Fernando

11

Augusto Reis (Mendes); Marcos Barros (Miguel Pereira) e Enilda Fernandes (Vassouras). A

12

Plenária contou, portanto, com a presença de 06 (seis) Secretários Municipais de Saúde,

13

contando com 01 (um) Subsecretário indicado pelo município como titular: Areal, Comendador

14

Levy Gasparian, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul e Três Rios e de 04 (quatro) Suplentes:

15

Comendador Levy Gasparian, Mendes, Miguel Pereira e Vassouras. Dr. Fabiano se apresentou,

16

agradeceu a todos pela presença e, também, ao Dr. Álvaro por receber a todos em Mendes e

17

sugeriu que fosse feita uma rodada de apresentação. Sra. Juliana informou que a Sra. Izabela,

18

apoio

19

Drs. André e Suzana que não puderam comparecer nesta Plenária em decorrência de agendas

20

externas. Dr. Fabiano deu início a Plenária. I. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 7ª Reunião

21

Ordinária CIR/CS de 2017. Dr. Fabiano perguntou se todos receberam a Ata da 7ª Reunião

22

Ordinária CIR CS para apreciação e se havia algum ponto a ser discordado. Todos concordaram

23

e esse ponto de pauta foi pactuado. 2. Capacitação AIDPI Neonatal. Sra. Juliana informou que

24

essa capacitação tem por objetivo treinar médicos e enfermeiros que atuem nas equipes de

25

Estratégia de saúda da Família e/ou na Atenção Básica, no cuidado integral a gestante e a criança

26

até 02 meses de vida. Sra. Juliana reforçou que o material deverá ser reproduzido pelos gestores

27

a cada um de seus profissionais inscritos. Sra. Juliana informou que os replicadores da nossa

do

Nível

Central

da

Assessoria

de

Regionalização

veio

representar

os

1

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS – 20/09/2017
28

região são: Amanda Sarkis e Carolina Inocêncio do município de Três Rios e Tarsila Oliveira do

29

município de Paracambi. Sra. Juliana informou que o município sede deverá garantir a

30

infraestrutura necessária para a realização das oficinas, a saber; uma sala com trinta cadeiras

31

móveis, projetor Datashow e computador. Sra. Enilda informou que a capacitação pode ocorrer

32

no município de Vassouras. Srª Izabela reforçou, a pedido da Carol Medina da SAB/SES, a

33

necessidade de fornecer as cópias dos materiais para os alunos, considerando que há alunos

34

sendo encaminhados para o curso sem as devidas cópias. Dr. Fabiano perguntou se todos

35

concordavam. Todos anuíram e foi considerado pactuado esse ponto de pauta. 3. Criação do

36

Grupo Condutor Regional de Planejamento Integrado. Dra. Dilian informou que dando

37

continuidade às atividades de Planejamento Regional ocorreu um GT entre os Apoiadores do

38

COSEMS, a Coordenação do Projeto Apoiadores, a Assessoria de Regionalização e o

39

Planejamento da SES-RJ onde foram discutidos as avaliações do Planejamento anterior. Dra.

40

Dilian informou que todas as Regiões de Saúde acharam que a Matriz de Planejamento Regional

41

do Ciclo 2013-2016 que foi estendida para 2017 não possibilitava inclusão das peculiaridades de

42

cada região. Srª Juliana fez a leitura do documento de Orientações Preliminares para o Processo

43

de Planejamento Regional Integrado – Ciclo 2018-2021, encaminhado pela Assessoria de

44

Planejamento da SES, na qual conta a orientação de pactuação do Grupo Condutor Regional de

45

Planejamento Integrado para a construção da Matriz de Planejamento do Ciclo 2018-2020. Desta

46

forma, Dra. Dilian propôs a criação do Grupo Condutor Regional de Planejamento Integrado.

47

Sra. Juliana informou na região Centro-Sul há o Grupo Condutor Regional de Redes, com a

48

mesma peculiaridade, pois foi criado para trabalhar o Planejamento Regional de forma integrada.

49

Após discussão e consenso ficou acordado a pactuação da criação do Grupo Condutor Regional

50

de Planejamento Integrado e a extinção do Grupo Condutor de Redes. II. Informes: 1.

51

Mudança de endereço da Base Descentralizada SAMU-192 do município de Comendador

52

Levy Gasparian. Dra. Elaine informou a mudança de endereço da Base Descentralizada

53

SAMU-192 do município de Comendador Levy Gasparian que passará para a Rua Euclídes

54

Dantas Werneck, 06 – Centro, ao lado do Pronto Socorro Municipal. 2. Mudança no
2
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Coordenador do SAMU-192 do município de Três Rios. Dr. Luiz Alberto informou que o Dr.

56

Jonathas é o novo Coordenador do SAMU-192 do município de Três Rios, repassando o telefone

57

e e-mail a todos os presentes. 3. Demora na regulação de pacientes pela REUNI. Sr. Marcos

58

solicitou apoio no tocante à demora na regulação de pacientes pela REUNI. Sr. Marcos informou

59

que possui dois pacientes inseridos no SER desde o dia 28/08/2017 para os procedimentos de

60

Eletrofisiologia e Arteriografia Cerebral e que até o momento a REUNI não realizou a regulação

61

dos mesmos no sistema. Dr. Luiz Alberto reiterou esta demora e informou que colocou, também,

62

este assunto como ponto de pauta da Plenária anterior. Dr. Luiz Alberto informou que os

63

gestores necessitam de esclarecimentos no tocante a essa demora. Sra. Juliana informou que o

64

Dr. André encaminhou por e-mail as respostas desta demanda: A Superintendência de Regulação

65

da SES-RJ informou que a REUNI só regula as consultas; que o Estudo Eletrofisiológico não

66

está sendo feito devido a um embargo da ANVISA para a reutilização do cateter, o que

67

aumentaria os custos e, por isso, deixou de ser ofertado. A arteriografia cerebral é regulada pela

68

REUNI, ainda assim, não houve resposta específica para o caso solicitado pelo gestor de Miguel

69

Pereira em relação à regulação deste procedimento. Sra. Juliana solicitou a Sra. Liliam que

70

encaminhasse um e-mail para a CIR CS solicitando informações relacionadas à regulação destes

71

pacientes para que possa encaminhar uma CI para a Assessoria de Regionalização solicitando

72

apoio no tocante a essa demanda. Dr. Luiz Alberto alertou que os gestores precisam repensar a

73

forma de regulação para a região, pois algumas referências na região que eram garantidas em

74

praticamente cem por cento, o que não tem acontecido a partir do momento da centralização da

75

regulação pela REUNI. Os gestores discutiram e informaram a necessidade de rever com o

76

Estado a forma de regulação, pois a referência e o teto financeiro está alocado no município de

77

Vassouras e sempre foi respeitado. Os gestores informaram a necessidade de solicitar um

78

relatório ao Hospital Universitário de Vassouras relacionado à produtividade em Cardiologia de

79

forma a verificar quais municípios estão sendo atendidos na frente dos municípios da região

80

Centro-Sul para que possam saber qual está sendo o critério utilizado pela REUNI na regulação,

81

pois o prestador é a referência da região. Foi levantado a preocupação com futuras demandas
3
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judiciais em função da não execução do Estudo Eletrofisiológico que é pactuado para o prestador

83

da região, e apontado que para esse prestador/município executor há PPI, além de fazer parte da

84

Rede de Urgência e Emergência da região Centro-Sul. Os gestores atentaram para o fato de que

85

não conseguem que os pacientes de UTI Neonatal, Gestação de Alto Risco, UTI Adulto sejam

86

regulados para o prestador da nossa região. Os gestores solicitaram a vinda da Superintendente

87

de Regulação da SES-RJ ou de algum técnico responsável para a próxima reunião da CIR CS a

88

fim de esclarecer todas as dúvidas da região no tocante à regulação. Srª Izabela pede que seja

89

formalizado o pedido via CI. Fica acordado que a Sra. Juliana encaminhe uma CI para a

90

Assessoria de Regionalização para que seja agendada a vinda da Superintendente de Regulação

91

da SES-RJ. Os gestores reclamaram da demora da disponibilização da base descentralizada do

92

Estado pela SAECA, pois isso está dificultando a realização de um estudo da PPI regional. Dr.

93

Fabiano informou que os encaminhamentos deste ponto de pauta são: o município de Miguel

94

Pereira encaminhar um e-mail para a CIR CS discriminando toda essa problemática para que a

95

mesma faça uma CI buscando esclarecimentos; CIR CS solicitar um relatório ao HUV

96

solicitando a produtividade em Cardiologia a fim de verificar qual está sendo o critério de

97

regulação utilizado pela REUNI na regulação dos pacientes; CIR CS encaminhar uma CI à

98

Assessoria de Regionalização solicitando a vinda da Superintendente de Regulação ou de algum

99

técnico designado por ela na próxima reunião da CIR CS a fim de esclarecer todas as dúvidas da

100

região no tocante à regulação e discutir mais profundamente dentro do Planejamento o

101

Complexo Regulador Regional, mesmo que o município de Vassouras não esteja ainda 100%

102

regulado. 4. Inicio das atividades CEO Tipo I no município de Paty do Alferes. Sra. Juliana

103

informou que o Dr. André encaminhou como resposta a esse informe que a Área Técnica da

104

Saúde Bucal ainda não recebeu nenhum processo para a habilitação deste serviço. Dra. Dilian

105

informou que já informaram o Dr. Arlindo, Secretário de Saúde do município de Paty do Alferes,

106

da necessidade de entrar em contato com a Área Técnica da Saúde Bucal da SES-RJ. 5. Início

107

das atividades do serviço adicional do UNACON – HUV no município de Três Rios. Dr.

108

Luiz Alberto informou que as atividades do serviço adicional do UNACON no município de
4
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Três Rios serão iniciadas no dia 03/10/2017 e que o fluxo de acesso seguirá o descrito na

110

Portaria nº 140 de 27/02/2014. Sra. Enilda informou que a regulação, a entrada e a primeira

111

consulta do paciente serão sempre no UNACON do HUV, localizado no município de Vassouras

112

e que este serviço adicional compreenderá os munícipes de: Areal, Comendador Levy Gasparian,

113

Paraíba do Sul, Sapucaia e Três Rios. 6. Solicitação do UNACON de exames de alto custo que

114

não fazem parte do Protocolo de Oncologia. Sr. Fabiano informou que o UNACON tem

115

solicitado exames de alto custo, que não fazem parte do Protocolo de Oncologia, neste caso, a

116

Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons (PET-TC) e que está ocasionando

117

mandados judiciais para serem cumpridos pelo município. Dr. Luiz Alberto informou que

118

sempre que recebe um pedido que não consta do Protocolo de Oncologia ele encaminha ao

119

prestador e solicita que o mesmo entre em contato com o médico solicitando que o mesmo

120

solicite medicamento e/ou exames diagnósticos que façam parte dos Protocolos de Oncologia e

121

que tem dado resultado. 7. Registrar a incoerência do relatório da Vigilância Sanitária

122

entregue ao HUV em 28/08/2017. Sra. Enilda informou que gostaria de deixar registradas as

123

incoerências dos Relatórios feitos pela Vigilância Sanitária/SES/RJ. Sra. Enilda informou que

124

ocorreu uma visita da mesma no dia 23/05/2017 no Hospital Universitário de Vassouras e que

125

além de não ter incluído alguns serviços que foram vistos na visita que ocorreu em 23/05/2017

126

(como UCINCA e UCINCO), o relatório manteve informações antigas (ano 2015), com

127

exigências já atendidas pelo Hospital. Sra. Enilda salientou a dificuldade de andamento de todos

128

os pleitos do Hospital Universitário de Vassouras por parte da SES-RJ e solicitou o apoio dos

129

gestores. Sra. Enilda discorreu que a região necessita dos serviços que estão à espera de

130

Habilitação e Credenciamento por parte do Ministério da Saúde e que o HUV tem condições da

131

prestação dos mesmos, mas que necessita da habilitação e do custeio. Sra. Izabela informou que

132

obteve informação com o Srº Marcelo de que a SAECA já estava de posse do relatório correto,

133

fornecido pela VISA, para inserir no SAIPS. 8. Oferta do HUV da especialidade de Cabeça e

134

Pescoço, a partir de setembro de 2017. Sra. Enilda solicitou informações quanto ao

135

posicionamento do pleito da especialidade de cabeça e pescoço conforme Deliberação CIR CS
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nº05, de 01/04/2016. Sra. Izabela informou que havia recebido algumas indagações, e que em

137

conversa com o Srº Marcelo da SAECA, o mesmo esclareceu que não há necessidade de

138

habilitação especial para esta especialidade, haja vista estar contida na Alta Complexidade em

139

Oncologia e que não há custeio específico, o que pode ocorrer é a mudança da referência dos

140

municípios da região Centro-Sul, cujo teto financeiro é alocado no município do Rio de Janeiro,

141

para o município de Vassouras. Dra. Eliane solicitou à CIR CS que encaminhe uma CI

142

solicitando ao Estado um remanejamento financeiro da reserva MAC do Estado para esta

143

especialidade para que se possa iniciar o atendimento desta demanda, todos acordaram. Dra.

144

Dilian informou que por se tratar de oncologia, esse ponto de pauta deverá ser encaminhado para

145

discussão no GT Oncologia Estadual. 9. Leitos crônicos do Hospital Eufrásia Teixeira Leite -

146

necessidade de financiamento para custear as internações. Sra. Enilda informou que

147

encaminhará à CIR CS a lista de pacientes internados no Hospital Eufrásia Teixeira Leite para

148

que seja direcionada por e-mail para os gestores. Sra. Enilda solicitou aos gestores que possuem

149

pacientes internados nesta Unidade de Saúde providenciem o remanejamento da PPI para custeio

150

destas internações. 10. Informações relacionadas ao levantamento do quantitativo de

151

pacientes dos municípios de Areal e Três Rios que realizam tratamento na Linha de

152

Cuidado Quimioterapia em Petrópolis. Sra. Enilda solicitou aos gestores dos municípios de

153

Areal e Três Rios se já obtiveram alguma resposta relacionada ao levantamento dos pacientes da

154

Linha de Cuidado Quimioterapia no município de Petrópolis haja vista o início do serviço no

155

UNACON Adicional no município de Três Rios. Os gestores informaram que ainda estão

156

aguardando a resposta do município de Petrópolis. 11. Emenda Parlamentar nº

157

11216.262000/1177-15, aquisição de equipamento e material permanente. 12. Emenda

158

Parlamentar nº 11216.262000/1177-16 - aquisição de equipamento e material permanente

159

para unidade de atenção especializada em saúde. 13. Emenda Parlamentar nº

160

11216.262000/1177-17 - aquisição de equipamento e material permanente para unidade de

161

atenção especializada em saúde. Sra. Enilda informou as Emendas Parlamentares do município

162

de Vassouras: Emenda Parlamentar nº 11216.262000/1177-15 R$ 100.000,00 - Alexandre
6
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Serfiotis - Aquisição de equipamento e material permanente; Emenda Parlamentar nº

164

11216.262000/1177-16 - R$ 162.990,00 - Rosângela Gomes - Aquisição de equipamento e

165

material permanente para unidade de atenção especializada em saúde e Emenda Parlamentar nº

166

11216.262000/1177-17 R$ 135.200,00 - Rosângela Gomes - Aquisição de equipamento e

167

material permanente para unidade de atenção especializada em saúde. 14. Proposta de

168

realização do Curso de Judicialização da Saúde para a região Centro Sul. Sra. Juliana

169

informou que o GT Assistência Farmacêutica solicitou apresentar aos gestores a proposta

170

recebida da Associação Brasileira dos Municípios – ABM, para a realização do Curso de

171

Judicialização da Saúde, em cidade e data a serem definidas, exclusivo para os municípios do

172

Centro Sul Fluminense. Sra. Juliana informou que o curso será dividido em quatro módulos de

173

três horas cada um (9h às 12h – 14h às 17h) ministrados em dois dias (09 e 10 de novembro de

174

2017) com investimento de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) por município. Sra.

175

Juliana informou que cada município poderá indicar até 3 participantes e que os pagamentos

176

devem ser efetuados até 30 dias antes da data de início do curso. Os gestores não demonstraram

177

interesse na aquisição deste curso. 15. Solicitação de informações quanto ao pagamento das

178

contrapartidas estaduais – SAMU, UPA, Assistência Farmacêutica, Atenção Básica, Sala

179

de Estabilização entre outros. Sra. Juliana informou que conforme solicitado pelos gestores

180

este ponto de pauta será fixo. Os gestores solicitaram que fosse encaminhada novamente uma CI

181

solicitando esclarecimentos no tocante a ausência das contrapartidas estaduais e que a cópia

182

desta fosse encaminhada para os mesmos, pois funcionará como respaldo às cobranças feitas

183

pelo Tribunal de Contas. Dra. Dilian informou que o COSEMS-RJ disponibilizou um modelo de

184

Ofício solicitando ao Estado a contrapartida dos recursos. 16. Informações relacionadas aos

185

resultados dos exames do Teste do Pezinho – APAE. Sra. Juliana informou que o Dr. André

186

encaminhou a resposta obtida pela Área Técnica na qual diz que será confeccionada uma Nota

187

Técnica com um novo fluxo de informações para triagem neonatal, o que possibilitará a todos ter

188

informações mais oportunas e passíveis de monitoramento tanto pelo município quanto pelo

189

Estado. Dra. Dilian informou que recebeu uma solicitação do COSEMS-RJ que todas as
7
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Secretarias Municipais de Saúde preencham um questionário que será encaminhado ainda hoje

191

solicitando informações sobre a triagem neonatal e o teste do pezinho. Dra. Dilian informou que

192

essas informações coletadas irão fundamentar o COSEMS nas discussões no ambiente Bipartite

193

Estadual. Sr. Fernando informou que o município de Mendes, após contato com a APAE, passou

194

os nomes e CPF dos pontos focais e recebeu login e senha para retirada dos resultados dos

195

exames do teste do Pezinho online. Srª Izabela informou que na reunião da CIB, foi dito pela

196

área técnica que a proposta seria de centralizar no município o acesso ao sistema de resultados, e

197

esse repassaria as suas unidades. 17. Andamento da habilitação da Maternidade de Alto

198

Risco Vassouras. Sra. Juliana informou que essa é uma preocupação do Grupo Condutor

199

Regional Rede Cegonha, pois o mesmo está realizando a atualização do Plano de Ação Regional

200

da Rede Cegonha e é necessário estabelecer no mesmo o fluxo das gestantes de Alto Risco. Dr.

201

Luiz Alberto informou que o Hospital Nossa Senhora da Conceição do município de Três Rios

202

manifestou interesse em implantar a Gestação de Alto Risco e UTI Neonatal, mas que para dar

203

andamento nos processos de Credenciamento e Habilitação necessita que a situação da

204

Habilitação do Hospital Universitário de Vassouras esteja resolvida. Sra. Izabela informou que

205

obteve a informação na SAECA de que no dia primeiro de setembro foi encaminhado ao

206

município de Vassouras o ofício nº 170 contendo algumas pendências que o Ministério da Saúde

207

sinalizou, solicitou a Sra. Enilda que verificasse se o mesmo já havia sido respondido com as

208

pendências sanadas. Sra. Enilda informou não ter conhecimento se houve resposta, solicitou uma

209

cópia do documento e ficou de encaminhar resposta para a CIR CS sobre esse questionamento.

210

Os gestores informaram que seria maravilhoso, pois esta é uma demanda que tem acarretado

211

muitos problemas na nossa região. 18. Implantação Casa de Parto Normal para a região

212

Centro Sul. Sra. Juliana informou que o Grupo Condutor Regional Rede Cegonha solicitou a

213

confirmação do pleito para implantação da Casa de Parto Normal nos municípios de Miguel

214

Pereira, Paracambi e Paraíba do Sul para dar andamento à atualização do Plano de ação

215

Regional. Os gestores dos municípios de Miguel Pereira e Paraíba do Sul informaram não manter

216

interesse nessa especialidade. Sra. Juliana informou que irá entrar em contato com o município
8
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de Paracambi para saber se há interesse. Após discussão pelos gestores, Dr. Fabiano deu como

218

encaminhamento para este ponto de pauta que os municípios de Miguel Pereira, Paracambi e

219

Paraíba do Sul não têm interesse na Casa de Parto Normal, mas que pleiteiam a reabertura de

220

suas maternidades com um perfil diferente e que, desta forma, solicitam ambiência para a

221

maternidade. 19. Acompanhamento da entrega dos Planos de Contingência de Desastres

222

Naturais, Dengue e Sífilis dos municípios da região Centro Sul. Sra. Juliana informou que

223

encaminhará um e-mail contendo a atualização da situação da entrega dos Planos de

224

Contingências para ciência e providências. 20. Situação da pactuação da solicitação de

225

reestruturação das maternidades dos municípios de Paracambi e Paraíba do Sul. Dr.

226

Fabiano informou que na última CIB-RJ foi pactuado ad referendum que na CIB-RJ de outubro

227

os municípios de Paracambi e Paraíba do Sul teriam de apresentar os Projetos de Reabertura das

228

Maternidades, informando o fluxo da maternidade, a capacidade instalada, escala de

229

profissionais, ou seja, projetos que comprovem que as mesmas possuem capacidade de reabrir.

230

Sr. Fabiano informou que ficou acordado que se os projetos comprovassem os requisitos

231

exigidos para a abertura, as pactuações seriam referendadas. Dr. Fabiano aproveitou para

232

informar que também está dando andamento no Projeto de Planejamento Familiar do município

233

de Paraíba do Sul de forma mais ampla, conforme sugerido pela Área técnica da SES-RJ para

234

que o mesmo seja aprovado e aproveita para sugerir aos demais gestores que têm encontrado

235

dificuldades na aprovação dos seus respectivos projetos que procurem a Área técnica da SES-RJ

236

para que possam realizar as adequações necessárias para a aprovação dos mesmos. 21.

237

Formação em Saúde Mental (crack, álcool e outras drogas) para ACS, auxiliares e técnicos

238

em enfermagem e outros profissionais da Atenção Básica. Sra. Juliana informou o Projeto

239

formativo Itinerários do Saber que tem como objetivo promover a qualificação e educação

240

permanente dos profissionais do SUS. Sra. Juliana informou que os processos formativos

241

contemplam quatro eixos prioritários: Acolhimento em Saúde, Saúde Mental, Segurança do

242

Paciente e Vigilância em Saúde. Sra. Juliana informou que no Estado do Rio de Janeiro o projeto

243

Itinerários do Saber será coordenado pela Escola de Formação Técnica em Saúde Enfermeira
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Izabel dos Santos (ETIS), e iniciará com o eixo Saúde Mental, ofertando o Curso para ACS,

245

auxiliares e técnicos em enfermagem e outros profissionais da Atenção Básica. Sra. Juliana

246

informou que o primeiro curso será: Serviço do Curso Crack, Álcool e outras drogas, com carga

247

horária de 60 horas (40 horas presenciais em 5 encontros de 8 horas + 20 horas de dispersão com

248

atividades no território) e que o projeto fornecerá o material didático e o kit lanche. Sra. Juliana

249

informou que os instrutores serão os nossos que fizeram a formação do “Caminhos do Cuidado”

250

e que se dará da seguinte forma: 1 tutor para cada vinte alunos, podendo ter até quarenta alunos

251

e, nesse, caso serão dois tutores. Sra. Juliana informou que os municípios interessados terão

252

como contrapartida: 1. Sala de aula com material audiovisual (computador com data show, caixa

253

de som e televisão); 2. Um administrativo que se encarregará de fazer uma planilha com os

254

dados dos profissionais que farão o curso, bem como encaminhar a cópia do RG e CPF dos

255

inscritos; 3. Liberação dos tutores, nos dias de aula presencial, se for o caso e; 4. Liberação dos

256

ACS, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e outros profissionais de nível médio da Atenção

257

Básica, nos dias de aula presencial. Sra. Juliana informou aos gestores que podem entrar em

258

contato diretamente com a coordenação do Projeto Itinerários do Saber através dos contatos:

259

telefone: (21) 2334-7274 ou 98170-1094 e e-mail: itinerariosdosaberrj@gmail.com. 22.

260

Atualização dos Planos de Ação Regionais: Rede Cegonha, RUE, RAPS e Rede Deficiência.

261

Sra. Juliana solicitou o apoio dos gestores no tocante à presença dos técnicos nas reuniões,

262

informou o andamento da atualização de cada Plano Regional Centro Sul e as datas das próximas

263

reuniões: Rede Deficiência – dia 19/09; RUE – dia 21/09; RAPS – dia 29/09; Cegonha – dia

264

10/10. 23. Informes CT CIB-RJ e COSEMS-RJ. Dra. Dilian informou que na pauta da reunião

265

da CIB-RJ além da pactuação ad referendum dos Projetos de reabertura das maternidades dos

266

municípios de Paracambi e de Paraíba do Sul, ocorreram Propostas de Emendas Parlamentares

267

do município de Areal para custeio do piso da Atenção Básica e do município de Mendes para

268

custeio de material permanente para UBS, além do Credenciamento de dois NASF no município

269

de Paracambi. Dra. Dilian informou que nas Portarias publicadas no período irá destacar:

270

Portaria nº 2001 que aumentou o valor percapita de R$ 5,58 por habitante na população
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considerada do IBGE de junho de 2016 para o Componente Básico da Assistência Farmacêutica,

272

a Portaria nº 2.022 que altera o CNES, a resolução CIT nº 23 que altera a Composição da

273

Regionalização, a Portaria nº 2.214 que regulamenta a aplicação dos recursos por programação

274

para a aquisição das ambulâncias brancas, tipo A e informou que ainda não saiu a Nota Técnica

275

para a solicitação das mesmas. Dra. Dilian informou a Lei nº 13.479 que cria o Programa de

276

Financiamento Preferencial para as Instituições Filantrópicas sem fins lucrativos. Dra. Dilian

277

informou que encaminhou por e-mail uma Minuta elaborada pelo Dr. Mauro do COSEMS-RJ

278

contendo as Deliberações publicadas do TCE-RJ que vão impactar nos processos em geral dos

279

jurisdicionados. Dra. Dilian informou que os municípios que apenas os municípios de Miguel

280

Pereira e Paty do Alferes homologaram o SIOPS do terceiro bimestre. A próxima Reunião

281

Ordinária da CIR CS está agendada para o dia vinte de setembro no município de Engenheiro

282

Paulo de Frontin com a pauta e local a serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada

283

às treze horas e vinte e cinco minutos, sem nenhum outro ponto levantado pelos participantes,

284

foram concluídos os trabalhos. Eu, Patrícia Dias Ribas, Assistente da CIR CS, lavrei a presente

285

Ata em dez de outubro de dois mil e dezessete.
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