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

Ata da 1ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Norte
1

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e vinte e seis

2

minutos, deu-se início na sala de reunião da Sede da CIR – Norte, sito a Rua Edmundo Chagas, nº.

3

116, Centro, Campos dos Goytacazes, RJ, a primeira Reunião Ordinária da Comissão Intergestores

4

Regional da Região Norte, contando com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde

5

do Rio de Janeiro (SES): Sra. Maria de Fátima Cavaleiro (Representante Titular do Nível Central) e

6

das Secretarias Municipais de Saúde: Bruna Siqueira (Secretaria de Saúde da SMS São Fidélis),

7

Sebastião Campista Filho (Secretário de Saúde da SMS São Francisco de Itabapoana), Luiz Ricardo

8

Maia (Secretário de Saúde da SMS Quissamã), Mariana Leal Andrade (Secretaria de Saúde da SMS

9

Conceição de Macabu), Marcio Giovaninni (Secretário de Saúde da SMS Carapebus),Valéria Correa

10

Lopes (Suplente da SMS Campos dos Goytacazes), Geiza Retameiro (Suplente da SMS São João da

11

Barra), Luciano Ferreira (Suplente SMS Macaé); e os seguintes convidados: Mario Lucio Andrade

12

(Suplente da SMS São Fidélis), Angela Athaydes (Suplente da SMS São Francisco de Itabapoana),

13

Ricardo Mourão (Suplente da SMS Carapebus), Mariane de Andrade (Coordenadora do NDVS-Norte),

14

Flávia Batista (Técnica da SMS Campos dos Goytacazes), Delba Barros (Técnica da SMS Quissamã),

15

Sandro Régis (Representante Regional da Câmara Técnica da CIB). A Plenária contou com a presença

16

da Representação da SES e de oito Secretarias Municipais de Saúde, cinco Secretários de Saúde e três

17

Suplentes. Sra. Maria de Fatima Cavaleiro, Representante Titular do Nível Central iniciou a reunião,

18

dando as boas-vindas a todos.: I- Apresentação -1. Planejamento Regional Integrado - Trabalho do

19

Grupo Condutor Regional (Solicitado pela Assessoria de Planejamento/SES) - Ricardo Mourão

20

(Coordenador do Grupo Condutor Planejamento Regional Integrado/Norte) fez a apresentação dos

21

dados referentes aos municípios da região Norte com vista a elaboração do diagnóstico regional para

22

elaboração do Plano Regional Integrado, conforme cronograma pactuado; informou ainda que serão

23

inseridos todos os comentários e informações solicitados pelos gestores; Maria de Fátima Cavaleiro

24

falou da importância da participação de técnicos de todos os municípios da região nestes encontros de

25

elaboração do diagnóstico e das análises críticas dos dados disponibilizados, pois é uma etapa de

26

grande importância para dar continuidade ao processo de Planejamento Regional com a priorização

27

dos principais problemas a serem trabalhados nos próximos anos. Destacou que na reunião ocorrida na

28

SES em 25/01/2018 a Região Norte integrou o grupo de Regiões que estão com status mais adiantado
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29

em relação a esta etapa do diagnóstico e que foi definido o cronograma de trabalho para as nove

30

reuniões de saúde, sendo duas reuniões do Grupo Condutor Regional em fevereiro e uma em março e

31

a apresentação final do diagnóstico na CIR de março; em abril está prevista uma reunião na SES, com

32

Gestores e Técnicos municipais para priorização dos problemas regionais. II- Pactuação -1.

33

Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária da CIR/N-2017 - a ata foi aprovada pela CIR. 2.

34

Calendário das Reuniões dos Grupos de Trabalho, Comissões, Câmara Técnica e CIR – 2018 – o

35

calendário foi aprovado pela CIR. 3. Grade de referências de Urgência e Emergência. (Solicitado

36

pela Coordenação Estadual da RUE) – Maria de Fátima Cavaleiro falou sobre a solicitação de Dr.

37

Eduardo Lenine (Coordenador Estadual de Urgência da SES) para elaboração da grade de referência

38

nos moldes apresentado pelo Ministério da Saúde; falou que Dr. Carlos Guerra (Coordenador Regional

39

do GT Urgência Emergência) informou que seriam feitas as adequações com base na grade já utilizada

40

na região Norte; os gestores solicitaram a presença do Dr. Eduardo Lenine e Dr. Carlos Guerra na

41

próxima CIR para esclarecimentos sobre a Urgência e Emergência na região e decidiram que a grade

42

deverá ser discutida no grupo de trabalho com os técnicos e coordenadores de U/E municipais e

43

posteriormente ser apresentada na CIR para pactuação. 4. Solicitação de habilitação e

44

credenciamento de alta complexidade de cirurgia ENDOVASCULAR do hospital Santa Casa de

45

Misericórdia de Campos, conforme Portaria nº 210 de 15 de junho de 2004 – Valeria Lopes

46

(Subsecretária de Saúde e Suplente da SMS Campos dos Goytacazes) falou que o processo está sendo

47

revisto e solicitou que o assunto fosse retirado da pauta da CIR. 5. Solicitação de habilitação e

48

credenciamento de alta complexidade de cirurgia ENDOVASCULAR do Hospital Escola Álvaro

49

Alvim, conforme Portaria nº 210 de 15 de junho de 2004 - Valeria Lopes (Subsecretária de Saúde e

50

Suplente da SMS Campos dos Goytacazes) falou que o processo está sendo revisto e solicitou que o

51

assunto fosse retirado da pauta da CIR. III - Informes. 1. Informações sobre saldo atualizado e

52

execução dos recursos regionais alocados nos Fundos Municipais de Saúde de Campos, Macaé e

53

Quissamã (Solicitado pela CIR) – a Secretaria Executiva apresentou o saldo atualizado dos recursos

54

regionais informado pelos municípios que totaliza R$ 1.586.239,33, estando alocado no FMS Campos:

55

R$ 26.342,31 para custeio da CIR, R$ 249.169,94 para CIES referente ao ano 2009, R$ 40.975,66 para

56

PlanejaSUS, R$ 793.368,76 para o CEREST NF, R$ 108.100,85 para o NDVS; no FMS de Itaperuna

57

R$ 93.945,49 (sem correção) para CIES (referente a 2008); no FMS Macaé R$ 80.075,67 para CIES
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58

(referente a 2010); e, no FMS Quissamã R$ 235.236,31 para CIES (referente a 2011). Valeria Lopes

59

(Subsecretária de Saúde e Suplente da SMS Campos dos Goytacazes) informou sobre a dificuldade na

60

execução dos projetos e serviços pois a Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes não está

61

podendo realizar as licitações e compras estando os referidos processos centralizados na prefeitura para

62

aquisição de bens e serviços, por isso, os projetos e serviços não foram executados; Geane Baptista,

63

Secretária Executiva da CIR esclareceu que até a presente data, os insumos como fornecimento de

64

água, café, lanche, material de limpeza e higiene sempre foram adquirido com recursos próprios das

65

servidoras da SE-CIR mas que não teriam possibilidade de continuar com esse fornecimento e que

66

portanto nas próxima reuniões não haveriam mais esses itens a serem disponibilizados na reuniões de

67

CT, Grupos de Trabalho e CIR; Delba Barros (técnica da SMS Quissamã) falou sobre a dificuldade na

68

execução dos recurso e solicitou o apoio da SES; Maria de Fátima Cavaleiro falou a disponibilidade da

69

participação de um representante da Superintendencia de Educação Permanente em Saúde da SES, na

70

próxima Reunião Ordinária para prestar esclarecimentos sobre o assunto, tendo a concordância de

71

todos na participação da profissional na próxima CIR; os gestores sugeriram que o convite seja

72

estendido aos técnicos municipais das secretarias de controle, setor de licitação e procuradoria. Dr.

73

Sebastião Campista se disponibilizou em mandar um técnico para verificar a parte elétrica e fazer a

74

instalação do ar condicionado na sala de reuniões da CIR; a inciativa teve a anuência de todos os

75

gestores. 2. Rede de Urgência e Emergência: indicação de representante de cada um dos

76

municípios para compor o Grupo Condutor Regional da Rede de Urgência e Emergência -

77

discussões para formatação, implantação e implementação do Plano de Ação Regional da Rede

78

de Urgência (Solicitado pela Coordenação Estadual da RUE )- Maria de Fatima Cavaleiro

79

informou sobre a solicitação da CURGE para atualização dos membros do GT e a importância da

80

participação de todos os municípios nas discussões; foram verificados e atualizados os nomes e dados

81

dos membros do grupo de trabalho. 3. Solicitação de Remanejamento de PPI- SMS Conceição de

82

Macabu – devido à falta de documentos que compõe o processo de remanejamento, conforme

83

preconiza a deliberação CIB, o assunto foi retirado da pauta e será analisado pelos técnicos na próxima

84

reunião da Câmara Técnica; Valeria Lopes (Subsecretária de Saúde e Suplente da SMS Campos dos

85

Goytacazes) falou que verificou no sistema de dados e não observou atendimento em cardiologia para

86

o município de Conceição de Macabu, mas como a regulação é estadual, solicitou esclarecimentos do
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87

coordenador da Central de Regulação Estadual na próxima reunião do GT Regulação prevista para o

88

dia 19/02/2018. 4. Solicitação de Remanejamento de PPI- SMS Quissamã - devido à falta de

89

documentos conforme preconiza a deliberação CIB, o assunto foi retirado da pauta e será analisado

90

pelos técnicos na próxima reunião da Câmara Técnica. 5. Esclarecimentos sobre a contratualização

91

do Município de Carapebus com o prestador Campos dos Goytacazes - Valéria Lopes

92

(Subsecretária de Saúde e Suplente da SMS Campos dos Goytacazes) falou ter tido visto em rede

93

social uma publicação sobre a contratualização de serviços da Prefeitura de Carapebus com o Hospital

94

dos Plantadores de Cana de Campos; esclareceu que conforme portaria específica a Prefeitura de

95

Carapebus deveria fazer um chamamento público mas que havia entrado em contato com técnicos da

96

Secretaria de Saúde de Carapebus a fim de prestar esclarecimentos sobre o assunto; falou ainda seria

97

importante que antes de contratar um serviço em outro município, o gestor de Carapebus conversasse

98

com a gestora de Campos dos Goytacazes; Dr. Marcio Giovaninni, SMS de Carapebus, concordou

99

com a orientação e falou que iria marcar uma reunião com a Dra. Fabiana Catalani (SMS Campos dos

100

Goytacazes). 6. Solicitação de informação referente a implantação de polo descentralizado

101

regional de culturas para microbactérias/Tuberculose. (Solicitado pela Superintendência de

102

Vigilância Epidemiológica e Ambiental /SES) - Maria de Fátima Cavaleiro falou que o assunto foi

103

solicitado por Dayse Muller Fernandes, da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e

104

Ambiental /SES, e que visava a revisão do Plano de enfrentamento da Tb e Aids no ERJ (Deliberação

105

CIB-RJ N° 2.200 de 09/05/2013), bem como, solicitava informação referente à implantação de polo

106

descentralizado regional de culturas para microbactérias/Tuberculose no Município de Campos dos

107

Goytacazes; falou que a Gerência de Pneumologia Sanitária da SES aguardava o retorno do Município

108

de Campos quanto ao aceite de doação de estufa por parte da SES, o que permitiria ao Laboratório do

109

Hospital Geral de Guarus ofertar o procedimento para os demais municípios da região; falou que o

110

encaminhamento à CIR e não ao GT VS se deveu ao fato da pendência se referir à manifestação do

111

gestor (no caso, expressa pelo retorno ao Ofício SVS nº 73 de 14/07/2016, a respeito da doação de

112

estufa). Valeria Lopes (Subsecretária de Saúde e Suplente da SMS Campos dos Goytacazes) falou que

113

iria verificar o ofício recebido para responder que não há interesse da SMS Campos em receber o

114

equipamento e em ser referência para a região. Maria de Fátima Cavaleiro solicitou que a SMS

115

Campos desse a resposta por meio de ofício à SES. 7. Solicitação de esclarecimento sobre a Portaria
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116

nº 3.863 destinando recursos para Macaé e Campos para aquisição de Unidade Móvel 192 –

117

Delba Barros, Técnica de Quissamã falou sobre a Portaria que definiu o repasse de recursos para os

118

município de Campos e Macaé para aquisição de ambulância para SAMU-192; Maria de Fátima

119

Cavaleiro esclareceu que entrou em contato com Dr. Eduardo Lenine que se propôs a vir na próxima

120

reunião do grupo de trabalho da Urgência prevista para dia 05/02/2018 e que de antemão esclareceu

121

esse recurso só seria viabilizado se a região fizesse a inserção dos documentos no SAIP; os gestores

122

solicitaram que esse assunto seja discutido no grupo de trabalho de U/E e as informações sejam

123

apresentadas na próxima CIR. 8. Informes CIB/RJ - o Sr. Sandro Régis informou que os assuntos

124

referentes à região já foram encaminhados por meio eletrônico anteriormente, e que entre os assuntos

125

está a implantação do PIUBS (Programa de Informatização de Unidades Básicas de Saúde) que ainda

126

apresenta muitas dúvidas em relação a informatização; Dr. Ricardo Tigre (Secretário de Saúde de

127

Quissamã) falou que na reunião da CIB manifestou suas dúvidas sobre o programa e solicitou maiores

128

esclarecimentos. 9. Informes do COSEMS/RJ - A Secretária Executiva da CIR/Norte informou que

129

D’Stefano Marcondes (Apoiador Regional do COSEMS-RJ) encontrava-se de férias e que todos os

130

assuntos referentes a região foram encaminhados pelo apoiador por meio eletrônico aos Gestores com

131

cópia a CIR/Norte. Nada mais a tratar, às 16 horas a Sra. Maria de Fatima Cavaleiro, Representante

132

Titular do Nível Central encerrou a 1ª Reunião Ordinária da CIR/N. Eu, Geane Baptista, Secretária

133

Executiva da CIR/N, lavrei e assinei a presente ata. Campos dos Goytacazes, vinte e nove de janeiro de

134

2018.
Geane Baptista
Secretária Executiva da CIR/N
Valéria C. Lopes
Suplente da SMS de Campos dos Goytacazes
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Secretária da SMS Conceição de Macabu

Ricardo Tigre Maia

Maria de Fatima Cavalheiro
Representante Titular do Nível Central
Marcio Giovaninni
Secretario de Saúde da SMS de Carapebus
Luciano Ferreira
Suplente da SMS de Macaé
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