Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
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1

Ao vigésimo dia de julho de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte minutos, no Hotel da

2

Montanha – Rua Antônio Oliveira Valente, 180 – Governador Portela – Miguel Pereira/RJ foi

3

realizada a 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul do ano de 2018,

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, André Schimidt e Apoiadora do

7

COSEMS/RJ, Dilian Hill. Secretários (as) Municipais de Saúde: Hedílio Cortez (Comendador

8

Levy Gasparian), Ismael Souza (Mendes), Elaine Stelmann (Miguel Pereira), Diego Almeida

9

(Paracambi) e Fabiano Ribeiro (Paraíba do Sul). Suplentes: Maria Fátima Morra (Engenheiro

10

Paulo de Frontin), Fernando Reis (Mendes), Cacilene Ferreira (Paracambi), Edward Leão (Paty

11

do Alferes), Jaqueline Lopes (Indicada por Três Rios para esta reunião) e Leonardo Rocha

12

(Vassouras). A Plenária contou, portanto, com a presença de 05 (cinco) Secretários Municipais

13

de Saúde: Comendador Levy Gasparian, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi e Paraíba do Sul e

14

de 06 (seis) Suplentes: Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Paracambi, Paty do Alferes, Três

15

rios

16

SAB/SAS/SES/RJ). Dr. André agradeceu a todos pela presença e à Dra. Elaine por receber a

17

todos em Miguel Pereira. Dr. André deu início à Plenária. I. Apresentação: 1. Informes CT

18

CIB/RJ e COSEMS. Dra. Dilian informou que por solicitação do Sr. Gustavo do município de

19

Paraíba do Sul buscou algumas informações sobre o Curso de Aperfeiçoamento em Gerências de

20

Unidades Básicas de Saúde, Gestão da Clínica e do Cuidado com a Coordenadora do curso,

21

professora Ana Abrahão: As aulas presenciais ocorrerão nas sextas-feiras ou sábados, a carga

22

horária do EAD dependerá do plano de estudo do aluno, o Edital será publicado em agosto e o

23

curso terá início no mês de setembro. Dra. Dilian informou que em função das reclamações por

24

parte dos municípios de falta de orientação no tocante às dificuldades com o CNES, buscou

25

informações relacionadas aos contatos dos profissionais responsáveis pelo mesmo: no Ministério

26

da Saúde, a responsável é Luana, telefone (61) 3315-5873 e na SES/RJ, o responsável é Wagner,

27

da SAECA, telefone (21) 2333-4031. Dra. Dilian informou que em relação à demanda dos

28

municípios de Areal e Mendes relacionada ao pagamento do prestador Laboratório Ulisses pelo

e

Vassouras.

Convidadas:

Elizabete

Gandra

e

Vanessa

Couto

(Residentes
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29

serviço de análise de exames de citopatológicos a partir do mês de julho/2017 pela Secretaria

30

Municipal de Saúde do município de Valença, a SAECA informou que o remanejamento do teto

31

financeiro ocorreu na competência do mês de março/2017 e que o mesmo solicitou aos

32

municípios que encaminhassem um Ofício constando essas informações para que possa entrar

33

em contato com o município de Valença. Dra. Dilian apresentou o Cenário de Arboviroses e o

34

Dr. André informou que, em relação à Chikungunya, a equipe da Vigilância da SES/RJ está se

35

articulando para realizar uma capacitação de manejo clínico para os profissionais da Rede de

36

forma a amenizar as sequelas e se preparar para uma possível epidemia. Dra. Dilian apresentou

37

as coberturas vacinais; o Fluxo de inclusão de pauta da CIB-RJ e informou que solicitou que

38

fosse reencaminhada a pauta com todas as inclusões para que se possa ter registro de tudo que foi

39

pactuado na reunião. Dra. Dilian mostrou a apresentação da Dra. Monica Almeida sobre a

40

Emenda Parlamentar de Bancada; informou o Curso: Planejamento Estratégico para

41

enfrentamento da hanseníase no Estado do Rio de Janeiro que acontecerá no dia 07/08 que foi

42

direcionado para municípios estratégicos, mas que não consta nenhum da nossa região e o Teto

43

Financeiro da SAECA que demonstra a Portaria nº 1.471 de 23/05/2018 que estabelece recursos

44

financeiros ao FAEC destinado ao custeio da nefrologia onde o recurso foi reduzido, o que trará

45

grandes transtornos e os remanejamentos de PPI dos municípios de Areal e Miguel Pereira. Dra.

46

Dilian apresentou as Portarias do período: nº 2.044, de 05/07/2018 que suspende o repasse do

47

recurso financeiro destinado ao incentivo de custeio mensal de unidades do serviço de

48

atendimento móvel de urgência (SAMU 192) do município de Comendador Levy Gasparian; nº

49

2.091, 10/07/2018 que suspende a transferência de incentivos financeiros referentes as equipes

50

de saúde da família (ESF), equipes de saúde da família ribeirinhas (ESBRB), equipes de saúde

51

bucal (ESB) e agentes comunitários de saúde (ACS), com irregularidades no cadastro de

52

profissionais no sistema de cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (SCNES), referente a

53

competência abril/2018 (suspensão na competência maio de 2018) dos municípios de Miguel

54

Pereira e Paracambi; nº 2.131, de 12/7/2018 que desabilitou a proposta de construção no âmbito

55

do programa academia da saúde do município de Mendes; nº 2.133, de 12/07/2018 que

56

desabilitou as propostas dos componentes construção e ampliação no âmbito do programa de
2
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requalificação de unidades básicas de saúde dos municípios de Paty do Alferes e Sapucaia; nº

58

1.725, de 12/06/2018 que descredenciou os agentes comunitários de saúde (ACS) dos

59

municípios, em razão do descumprimento do prazo estabelecido na portaria de consolidação nº

60

2/GM/MS de 28/09/2017, para cadastramento no sistema de cadastro nacional de

61

estabelecimento de saúde (SCNES) e a Resolução CIT nº 40, de 28/06/2018 que prorroga por 30

62

dias, o prazo estabelecido no art. 4º da resolução nº 37, de 22/03/2018, para os estados

63

informarem o cronograma do processo de planejamento regional integrado e a definição das

64

macrorregiões de saúde, pactuados na CIB. Dra. Dilian apresentou o Cronograma do Curso de

65

Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde EdpopSUS – EdpopSUS2 – 4ª e informou que

66

foi aprovado uma Resolução de incentivo financeiro para transporte das crianças que vão fechar

67

diagnóstico para Zika e STORCH no valor de R$ 1.000,00 por criança/município; segundo Thaís

68

Severino, Superintendente da SAB, são 283 crianças e a marcação das consultas será regulada

69

pelo SER. Dra. Dilian apresentou o resultado do monitoramento das maternidades e do

70

Cronograma para o Plano de Ação das maternidades. Dr. André lamentou informar que será

71

adiado o Seminário de Atenção Básica que ocorreria no mês de agosto. Dra. Dilian informou a

72

apresentação da SAECA sobre as Cirurgias Eletivas e o Dr. Fabiano informou que há uma

73

possibilidade dos municípios de Miguel Pereira, Paraíba do Sul e Vassouras reapresentarem o

74

faturamento da Campanha de Cirurgias até o dia 30/07/2018 através do e-mail:

75

gsi@saude.gov.br. Dra. Dilian apresentou o Relatório da PPI das regulações ambulatoriais

76

realizadas pela REUNI relativo aos meses: Jan – Maio/2018. 2. Macrorregiões de Saúde e

77

cronograma de atividades do Planejamento Regional Integrado. Sra. Juliana apresentou o

78

Cronograma de Atividades do Planejamento Regional Integrado. II. Pactuação: 1. Aprovação

79

das Atas da 5ª e 6ª Reuniões Ordinária CIR CS/2018. Sra. Juliana lembrou a todos que as

80

minutas das Atas da 5ª e 6ª Reuniões Ordinárias CIR/CS de 2018 foram disponibilizadas aos

81

Gestores, através de e-mail, para apreciação. Dr. André perguntou se havia alguma consideração

82

a ser feita. Todos aprovaram as Atas em questão. 2. Solicitação de remanejamento Teto

83

Financeiro Oncologia – Cabeça e Pescoço alocado no município do Rio de Janeiro para o

84

município de Vassouras. 3. Solicitação de alocação de recursos da reserva técnica do
3
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85

Estado para manutenção do Serviço de Oncologia – Cabeça e Pescoço do município de

86

Vassouras. Sr. Leonardo informou que o custo operacional para a especialidade de Cabeça e

87

Pescoço está muito alto para o HUV, prestador do serviço do município de Vassouras, que tem

88

encontrado dificuldade para manter a equipe sem o recurso financeiro. Sr. Leonardo informou

89

que na última Assembleia da CIB/RJ foi apresentado que há um déficit da oferta deste serviço no

90

Estado do Rio de Janeiro e que o município não deseja perder a oferta do mesmo, mas que, para

91

isto, é necessário que haja remanejamento de teto financeiro alocado no município do Rio de

92

Janeiro para o município de Vassouras. Sra. Juliana apresentou uma planilha contendo os

93

recursos dos municípios da região desta especialidade retirado da planilha da PPI Regional

94

disponibilizada pela SAECA no ano de 2017 e os gestores constataram que os recursos são

95

insuficientes. Dra. Dilian informou que essa demanda pertence ao Grupo de Trabalho

96

PPI/Onco/Oftalmo/Cardio e que tudo o que é relacionado a retirar recurso do município do Rio

97

de Janeiro encontra muita dificuldade, mas que, juntamente com o Dr. André, conversarão com o

98

Marcelo da SAECA sobre essa possibilidade de remanejamento. Dr. Fabiano discorreu que este é

99

um caso em que deveria ser utilizada a reserva técnica do Estado para reforçar o funcionamento

100

do serviço. Ocorreu um amplo debate. Dr. André perguntou se os encaminhamentos são:

101

Solicitação de remanejamento do Teto Financeiro Oncologia – Cabeça e Pescoço alocado no

102

município do Rio de Janeiro para o município de Vassouras e Solicitação de alocação de

103

recursos da reserva técnica do Estado para manutenção do Serviço de Oncologia – Cabeça e

104

Pescoço do município de Vassouras. Todos anuíram e esses pontos de pauta foram pactuados. 4.

105

Oficina para preenchimento da Matriz de Educação Permanente da região Centro-Sul. Os

106

gestores acordaram a utilização do recurso financeiro do saldo remanescente da Educação

107

Permanente em Saúde alocado no município de Paraíba do Sul para a realização da Oficina para

108

preenchimento da Matriz de Educação Permanente da região Centro-Sul conforme discussão no

109

informe nº 12 - Processo de Elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde

110

2018. 5. Prorrogação do prazo, para mais 60 dias, para a Regulação dos leitos de UTI

111

Neonatal e UTI Adulto no HUV. Os gestores acordaram a prorrogação do prazo para mais

112

sessenta dias para o início da regulação dos leitos de UTI Tipo II, Adulto e Neonatal do Hospital
4
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Universitário de Vassouras – CNES nº2273748, via Central de Regulação Regional Centro Sul

114

Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, através do Sistema Estadual de Regulação (SER)

115

conforme discussão no informe nº 23. Apreciação da Ata da 1ª CIR Extraordinária de 2018. III.

116

Informes: 1. Proposta de Emenda Parlamentar nº 112162.62000/1180-05 – Reforma UBS

117

Andrade Pinto do município de Vassouras. Sr. Leonardo informou a Emenda Parlamentar nº

118

112162.62000/1180-05, no valor de R$ 149.618,00, para reforma da USB de Andrade Pinto. 2.

119

Informações sobre as novas exigências da Emenda Parlamentar de Bancada Federal. Dr.

120

André informou que a mesma caiu em diligência novamente e que os municípios têm até o final

121

do dia de hoje para reapresentar os Termos de Compromisso e as Declarações do gestor dos

122

Transportes Sanitários Eletivos e das Ambulâncias Tipo A. 3. Descredenciamento de Equipe

123

de Saúde da Família (ESF) do município de Três Rios. Sra. Jaqueline informou que o

124

município de Três Rios foi penalizado com o descredenciamento de uma Equipe de Saúde da

125

Família em decorrência de problemas com o CNES e falta de apoio da Área Técnica tanto da

126

SES/RJ quanto do Ministério da Saúde. Dr. André informou que espera que com os contatos

127

informados pela Dra. Dilian no início da reunião os municípios consigam minimizar estes

128

problemas. 4. Propostas de Emendas Parlamentares nºs: 11405.835000/1180-06 no valor de

129

R$ 150.000,00 para aquisição de equipamento/material permanente para Unidade Básica

130

de Saúde; 11405.835000/1180-07 no valor de R$ 150.000,00 para aquisição de

131

equipamento/material permanente para a Atenção Especializada em Saúde Bucal e

132

11405.835000/1180-08 no valor de R$ 350.000,00 para aquisição de equipamento/material

133

permanente para a Atenção Básica em Saúde Bucal do município de Três Rios. Sra.

134

Jaqueline informou as Propostas de Emendas Parlamentares do município de Três Rios. 5.

135

Conclusão de Obra de Ampliação da UBS Pilões no município de Três Rios. Dr. André

136

informou que o Programa Requalifica UBS, seja realizado por Emenda Parlamentar ou por

137

Programa como era antigamente, apresenta três componentes: reforma, ampliação e construção e

138

que o único componente que exige um Atestado de Conclusão de obra pactuado é o componente

139

construção. Dr. André informou que tanto a ampliação quanto a reforma não têm a terceira

140

parcela de incentivo e, desta forma, não é necessário apresentar o informe e encaminhar para a
5
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Área Técnica da SES. Sra. Cacilene informou que o SISMOB está solicitando a inserção de um

142

Ofício de encaminhamento à CIB para proposta de reforma, além do documento comprobatório

143

de conclusão de obra, caso contrário não consegue finalizar a proposta no mesmo. Dr. André

144

discorreu que não há essa exigência em Portaria, mas que entrará em contato com o Ministério

145

da Saúde para esclarecer essa inconsistência de informações e que, mediante esse impasse, seguir

146

a orientação do SISMOB que é soberano. 6. Antecipação de lote de vacina antirrábica do

147

município de Três Rios. Sra. Jaqueline informou que o município de Três Rios solicitou mais

148

doses da vacina antirrábica ou a antecipação do lote do mês de agosto. Sra. Jaqueline informou

149

que o município recebe 40 doses por mês e que não está sendo suficiente para suprir as

150

necessidades e que, desta forma, vem ocasionando problemas com a população em relação ao

151

fato de a vacina acabar antes da chegada da nova rotina. Sra. Jaqueline solicitou a possibilidade

152

de aumentar o quantitativo de doses de vacina antirrábica para o município de Três Rios. Dr.

153

André solicitou que a SE/CIR CS encaminhe uma CI contendo este solicitação mediante o

154

exposto. 7. Projeto de abertura da Farmácia Central e Distrital de Morro Azul do

155

município de Engenheiro Paulo de Frontin. Sra. Fátima informou o Projeto de abertura da

156

Farmácia Central e Distrital de Morro Azul. 8. Propostas de Emendas Parlamentares nº

157

12014.9540001/18-001, no valor R$190.000,00, para aquisição de Transporte Sanitário

158

Eletivo e nº 36000.209822/2018-00, no valor de R$500.000,00, para incremento MAC do

159

município de Mendes. Dr. Ismael informou as Propostas de Emendas Parlamentares do

160

município de Mendes. Dr. André informou que as Propostas de Emendas Parlamentares ligadas à

161

Atenção Básica, inclusive as de Transporte Sanitário Eletivo, deverão ser encaminhadas com o

162

número da proposta para a SAB; as de Atenção Especializada, Média e Alta, deverão ser

163

encaminhadas com o número da proposta para a SAECA e as de Ambulância deverão ser

164

encaminhadas com o número da proposta para a Coordenação Estadual de Urgência e

165

Emergência. 9. Levantamento por parte dos municípios do quantitativo de pacientes em fila

166

para

167

credenciamento/habilitação do Hospital Universitário de Vassouras/RJ, como Unidade de

168

Atenção Especializada em Oftalmologia de Alta Complexidade. Sra. Juliana informou que

realização

de

cirurgia

de

Catarata.

10.

Andamento

do

processo

para
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esta foi uma solicitação dos técnicos da Câmara Técnica CIR CS em função da demanda

170

crescente por esta especialidade na região e está interligada à solicitação do andamento do

171

processo para credenciamento e habilitação do HUV do município de Vassouras como Unidade

172

de Atenção Especializada em Oftalmologia de Alta Complexidade. Os gestores reiteraram a alta

173

demanda e necessidade de solução para esta especialidade. Dra. Elaine informou que zerou a fila

174

de solicitação de cirurgia de catarata do seu município, pois solicitou cota extra no Consórcio e

175

realizou o serviço no Hospital Municipal Luiz Gonzaga em seu município, pondo fim a esta

176

demanda. Dra. Elaine informou, também, que vai zerar sua demanda por cirurgia de varizes por

177

meio do Consórcio que possui no seu corpo de profissionais contratados o Dr. Marcelo

178

Monastério que realiza esse procedimento. Dra. Elaine discorreu a importância dos municípios

179

se unirem, reforçando o Consórcio Intermunicipal de Saúde da região Centro Sul Fluminense e

180

reiterou a reunião do Consórcio que ocorrerá no município de Paraíba do Sul no dia 30/07/2018,

181

às 10 horas, no Teatro Mariana Aranha e salientou a importância da presença dos gestores

182

acompanhados dos respectivos prefeitos. Sra. Juliana informou que consolidará as demandas que

183

serão encaminhadas pelos municípios. Dr. André informou que irá verificar o andamento deste

184

processo com a SAECA. 11. Qualificação SAMU-192 - Capacitação dos profissionais do

185

SAMU-192. Sra. Juliana informou que foi uma solicitação do município de Areal, por ser

186

exigência no processo de qualificação do SAMU e que foi reforçada pela CT CIR CS. Sra.

187

Jaqueline informou que levou essa questão para o Dr. Romero, Coordenador RUE CS, e para a

188

gestora de Três Rios e solicitou se a mesma poderia ser realizada com os recursos da CIES CS.

189

Dra. Dilian informou que na BIG há um Núcleo de Educação em Urgência (NEU) para

190

capacitação do SAMU e que há pouco tempo foi inserido na CIES BIG, onde foram

191

desenvolvidas as capacitações dos profissionais do SAMU 192 conforme preconizado nas

192

exigências dos processos de qualificação do SAMU 192. Dra. Dilian informou que é urgente que

193

a nossa região organize e realize essa capacitação e se prontificou a passar o contato do

194

responsável caso haja interesse da região, pois pode se buscar uma parceria e até mesmo a vinda

195

de um técnico para realizar a referida capacitação. 12. Processo de Elaboração do Plano

196

Estadual de Educação Permanente em Saúde 2018. Sra. Juliana informou que a
7
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Superintendência de Educação Permanente do Estado já disparou o modelo da matriz para a

198

construção do nosso plano regional. Sra. Juliana informou a necessidade de uma reunião

199

ampliada com o GT Planejamento Regional Integrado e a CIES para a construção da matriz da

200

região Centro-Sul de acordo com as necessidades apontadas para a região. Dr. Fabiano informou

201

a necessidade de rever as capacitações de acordo com o que foi levantado no Diagnóstico do

202

Planejamento Regional, além desta nova demanda de capacitação do SAMU. Dr. Fabiano

203

informou que despachou ontem (19/07/2018) o processo para o pagamento das duas

204

profissionais que deram aula no II Seminário Regional de Saúde Mental realizado no ano de

205

2016; discorreu que o pagamento para essas profissionais seguem as regras de execução do

206

Fundo Municipal de Saúde e que quando as mesmas foram contratadas não constou nenhum

207

mecanismo que demonstrou em que foi baseado o valor do pagamento das mesmas (mapa

208

comparativo, tomada de preço, consulta pública, etc.). Dr. Fabiano informou que o advogado da

209

Secretaria de Saúde de Paraíba do Sul entrou em contato com o Sindicato dos professores de

210

nível superior para obter o valor da hora-aula, que varia de acordo com a titulação, pois as duas

211

profissionais têm titulação diferentes; uma vai receber valor menor porque não tem doutorado;

212

realizou uma tomada de preços de hora-aula com algumas faculdades para obter um mapa

213

comparativo, para conseguir chegar a um valor médio e conseguir pagar essas profissionais. Dr.

214

Fabiano informou que as capacitações realizadas pela sua gestão serão negociadas através de

215

licitação, onde o responsável arcará com todos os custos da capacitação (estadia, pagamento de

216

profissionais, alimentação, entre outros) para que não ocorra este problema novamente. Dra.

217

Dilian informou que ocorrerão Oficinas de Educação Permanente nos dias 22 e 23/08/2018 na

218

SES-RJ e que avisará quando obtiver maiores informações. Sra. Jaqueline solicitou que os

219

técnicos do GCR RUE dos municípios encaminhem para o Dr. Romero suas necessidades

220

relacionadas ao SAMU para que o mesmo possa organizar a referida capacitação. Dr. Fabiano

221

sugeriu a realização de uma oficina para preenchimento da Matriz de Educação Permanente da

222

região Centro-Sul, onde cada Coordenador Regional apontaria as prioridades de capacitação

223

dentro das suas especificidades, além das necessidades apontadas pelo Diagnóstico de

224

Planejamento Regional Integrado e a distribuição dos recursos existentes para a realização das
8
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capacitações dentro dos eixos indicados. Dr. Fabiano sugeriu que essa oficina seja custeada com

226

o recurso financeiro do saldo remanescente da Educação Permanente em Saúde. Dr. André

227

perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e este foi o 4º ponto de pactuação desta reunião.

228

13. Pactuação 2018 das Metas dos Indicadores relacionadas às prioridades nacionais e

229

estadual. Sra. Juliana a Nota Técnica ATPI/AP/SUBGERAL de Julho /2018 que informa o

230

cronograma das Oficinas para pactuação 2018 das metas dos indicadores relacionados às

231

prioridades nacionais e estadual. Sra. Juliana informou que ocorrerão Oficinas para apoio à

232

definição de metas pelas secretarias municipais e que a oficina da região Centro Sul será dia

233

31/07/2018 (terça-feira), às 10h na Rua México, 128 - 10º andar - Laboratório 27 - DATASUS.

234

Sra. Juliana informou que para se inscrever na Oficina será necessário encaminhar um e-mail

235

para pactosus@gmail.com, com cópia para cir.centrosul@gmail.com, especificando o tema no

236

assunto (Oficina sobre Pactuação), contendo no corpo do e-mail os nomes dos técnicos de acordo

237

com município e região de saúde. 14. Indicações Curso Gerência de Unidades Básicas de

238

Saúde, Gestão da Clínica e do Cuidado. Sra. Juliana lembrou aos gestores a necessidade do

239

envio da Carta de Indicação Institucional com os nomes dos indicados, o mais breve possível, ao

240

e-mail da Professora Ana Lúcia Abrahão: abrahaoana@gmail.com, com cópia para Dilian Hill e

241

SE/CIR CS. 15. Entrega dos Planos de Contingência de Arboviroses. Dr. André reforçou

242

junto aos gestores a entrega dos Planos de Contingência de Arboviroses até o dia 31/08/2018 e o

243

cuidado na elaboração do mesmo em decorrência do risco de uma epidemia de Chikungunya e

244

toda a questão envolvendo a Febre Amarela. Sra. Juliana lembrou a necessidade de encaminhar

245

uma cópia para a SE/CIR CS. 16. Questionários de Atenção Básica e de Saúde Bucal para o

246

Planejamento Regional. Dr. André informou que solicitou a entrega dos questionários aos

247

Coordenadores presentes na reunião do GT de Atenção Básica que ocorreu ontem no município

248

de Paraíba do Sul. 17. Documentos pendentes por parte dos Conselhos Municipais de Saúde.

249

Sra. Juliana reiterou aos gestores a necessidade de encaminhar os mesmos para o e-mail da SE

250

CIR/CS. 18. Situação das solicitações de remanejamento de PPI dos municípios da região

251

Centro-Sul. Sra. Patrícia informou que na reunião da Câmara Técnica os técnicos reclamaram

252

da demora destes remanejamentos e que a Dra. Dilian solicitou que fosse encaminhada para ela
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toda a documentação pendente que tentaria ajudar a região. Dra. Dilian informou que já entregou

254

ao Marcelo da SAECA todos os remanejamentos. 19. Solicitação de pauta à Secretaria

255

Executiva da CIR CS. Sra. Juliana reforçou aos gestores a importância de se encaminhar junto à

256

solicitação de pauta um resumo para esclarecer melhor a solicitação, anexando, também, Ofícios

257

e documentos comprobatórios. 20. Reuniões GT GT/GCR/Comissões CIR CS. 21. Indicações

258

das SMS para os GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana reforçou a necessidade de manter

259

atualizada a Planilha de Indicações dos técnicos municipais que irão compor os grupos técnicos,

260

assim como o apoio a esses técnicos comparecem às reuniões. 22. Nova data para a

261

Capacitação em AIDPI Neonatal. Sra. Juliana informou que recebeu um e-mail ontem da

262

Caroline Medina (SAB/SAS/SES) avisando que a Capacitação será realizada do dia 20 ao dia

263

22/08/2018, das 08 às 17h, no município de Vassouras. Sra. Juliana informou que encaminhará

264

um e-mail aos gestores. 23. Apreciação da Ata da 1ª CIR Extraordinária de 2018. Sra.

265

Patrícia informou que conforme acordado, excepcionalmente, esta Ata será apreciada na própria

266

reunião. Sra. Patrícia leu os seguintes encaminhamentos: Revogação da Deliberação CIR CS nº

267

45 de 08/06/2018; pronunciamento por Ofício a SE/CIR CS no dia 07/08/2018 por cada

268

município se o transporte será realizado através do Consórcio ou de forma individualizada e

269

pactuação da regulação das solicitações de transferência de UTI Neonatal na próxima Reunião

270

Ordinária da CIR CS que será realizada no dia 28/08/2018 no município de Mendes. Ocorreu um

271

longo debate e, após todas as disposições, os gestores resolveram pelo pronunciamento por

272

Ofício a SE/CIR CS no dia 07/08/2018 por cada município se o transporte será realizado através

273

do Consórcio ou de forma individualizada. Dr. André perguntou se poderia ser pactuado: a

274

prorrogação do prazo para mais sessenta dias para o início da regulação dos leitos de UTI Tipo

275

II, Adulto e Neonatal do Hospital Universitário de Vassouras – CNES nº2273748, via Central de

276

Regulação Regional Centro Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, através do Sistema

277

Estadual de Regulação (SER). Todos anuíram e este foi o 5º ponto de pactuação desta reunião.

278

Dr. André pediu desculpas pela forma como que as Emendas de Bancada atravessaram o início

279

da reunião, informou o que conturbou foi que além dos Termos de Compromisso há a

280

necessidade de Declaração do Gestor para cada veículo e, que por isso, ainda há pendências. 24.
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Proposta de Emenda Parlamentar nº 12023.070000/1180-1, no valor R$190.000,00, para

282

aquisição de Transporte Sanitário Eletivo do município de Engenheiro Paulo de Frontin.

283

Sra. Fátima informou a proposta de emenda parlamentar. 25. Propostas de Emendas

284

Parlamentares nºs.: 36000.1841472/01-800 no valor de R$ 500.000,00; 36000.1841612/01-

285

800 no valor de R$ R$ 500.000,00; 36000.1841522/01-800 no valor de R$ 400.000,00 de

286

Incremento PAB e 36000.2057642/01-800 no valor de R$ 350.000,00 e 36000.1841802/01-

287

800 no valor de R$ 1.205.170,00 de Incremento MAC do município de Três Rios. Sra.

288

Jaqueline informou as emendas parlamentares.

289

informes: Situação Repasses Atrasados do PAHI (Programa de apoio aos Hospitais do Anterior),

290

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

291

PROMUNI, para o exercício de 2017 – Decreto Estadual nº 46.904/2017 e Solicitação de

292

contrapartida estadual – SAMU, UPA, Assistência Farmacêutica, Atenção Básica, Sala de

293

Estabilização entre outros. Sra. Juliana informou que retornará a manter fixos esses informes na

294

pauta. Dr. André agradeceu a presença de todos. A próxima Reunião Ordinária da CIR CS foi

295

agendada para o dia vinte e oito de agosto e será realizada no município de Mendes com a pauta

296

e local a serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada às treze horas e vinte

297

minutos, sem nenhum outro ponto levantado pelos participantes, foram concluídos os trabalhos.

298

Eu, Patrícia Ribas, Assistente da CIR CS, lavrei a presente Ata em sete de agosto de dois mil e

299

dezoito.

Dr. Fabiano discorreu que sentiu falta dos
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