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

ATA da 4ª Reunião Plenária Ordinária da CIR/Metropolitana II

1

Aos 23 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 09 horas e 30 minutos, deu-se

2

início no Instituto Vital Brazil, Rua Maestro José Botelho, número 64, Bairro Vital Brazil, no

3

Município de Niterói a quarta Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da

4

Região Metropolitana II, contando com a presença dos membros da Secretaria de Estado de

5

Saúde do Rio de Janeiro (SES): Patrícia Sant´Anna, representante do Nível Central; Elisabet

6

Pauer, suplente do Nível Central; Camilla Costa, Secretária Executiva CIR Metro II; Karine

7

Medeiros; Assistente Executiva CIR Metro II. Secretarias Municipais de Saúde: Itaboraí,

8

Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. A Plenária contou com a

9

presença da representação da SES, de 6 (seis) Secretarias Municipais de Saúde, sendo 3

10

(três) Secretários de Saúde: Simone da Costa Silva, Matheus Rodrigues e Tereza

11

Abraão. E de 3 (três) Suplentes: Tanguá, Rodrigo Lopes; Itaboraí, Cristiane Pinto e São

12

Gonçalo, Pâmella Costa. A Reunião também contou com a presença de Maria Angélica

13

Duarte; Planejamento, Márcia Vieira; SMS/UPA, Analice Martins; Assessora de

14

Planejamento, Luísa Oliveira; Estatística, Cássia Cattai; SES/SR, Marta Magalhães;

15

Colaboradora COSEMS/RJ e Suely Osório; Apoiadora Regional do COSEMS. É dada a

16

palavra ao representante do Nível Central, para saudação. I – APRESENTAÇÃO: 1- Oficina

17

de Planejamento para apoio à elaboração dos planos municipais de saúde. Patrícia inicia

18

a reunião passando a voz para a Marta Magalhães que realizou a apresentação do item. A

19

mesma informa que a oficina tem como objetivo a construção dos Planos Municipais de

20

Saúde dividida em duas etapas, a primeira etapa de trabalho e o plano regional e a segunda

21

como etapa de trabalho, com o intuito de ser realizado a partir de uma CIR Ampliada, ou seja,

22

estas instruções serão realizadas na parte da tarde após as Reuniões com os gestores afim da

23

participação dos mesmos, aproveita para informar que o Plano Diretor Regional - PDR só

24

poderá ser feito, quando os municípios estiverem organizados em relação ao planejamento.

25

Aproveita também para detalhar o cronograma de trabalho que tem como referência os meses

26

de maio a outubro; Suely aproveita e diz que o GT de Planejamento acompanhará esta

27

organização como forma de orientar e apoiar tecnicamente os representantes da Região. Ficou
Comissão Intergestores Regional Metropolitana II– CIR/II
Endereço: Rua Maestro José Botelho, 64, Sala 113, Vital Brazil, Niterói. CEP: 24.230-410
Telefone da sede: (21) 3611 - 4668
E-mail: cir.metro2@saude.rj.gov.br
Folha x de( xx)

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

28

acertado pelos gestores a utilização do recurso financeiro do PlanejaSUS, que encontra-se no

29

município de São Gonçalo, seu representante ficou de ver a possibilidade para o custeio da

30

alimentação da Oficina, evitando a saída dos participantes. II – PACTUAÇÃO: 1-

31

Aprovação das Atas da 1ª Reunião Extraordinária e 3ª Reunião Ordinária da

32

CIR/Metropolitana II. Patrícia informa que as atas foram encaminhadas por e-mail e

33

pergunta se todos receberam e se estão de acordo. Teresa faz uma ressalva sobre a fala dela na

34

3ª ATA sobre o item da Reunião Paralela a CIR, diz que ela não confirma a presença do grupo

35

Condutor da Rede Cegonha Regional, Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) e Hospital

36

Universitário Antônio Pedro (HUAP) e sim apenas solicita a presença de todos citados nas

37

reuniões da Rede Cegonha Paralela a CIR. Camilla irá corrigir e reencaminhar aos gestores.

38

Teresa informa que terá devolutiva do monitoramento da Rede Cegonha que teve em

39

dezembro de 2016. Diz que é preciso agendar com urgência uma reunião do grupo com a

40

presença da Rede Cegonha, Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e o Hospital

41

Estadual Azevedo Lima (HEAL) para discutir o recurso da Região Metropolitana II, com

42

possibilidade de suspensão de recursos. Patrícia entrará em contato com a Mariana

43

coordenadora da Rede Cegonha para marcar uma data para esta reunião, informará a Camilla,

44

que passará aos gestores. Todos concordam. 2- Indicadores de pactuação interfederativa

45

2017 (SES/RJ). Patrícia comunica que todos os municípios entregaram. Pactuando este item.

46

Todos concordam. 3- Fluxo da PPI. Elisabet Pauer diz que o remanejamento dos municípios

47

saem do item de Informe para o item de pactuação nas reuniões da CIR, e Teresa

48

complementa que o gestor que terá a retirada de recursos financeiros tem 30 dias para

49

responder o pleito do município requisitante de remanejamento, se não houver resposta, o

50

processo seguirá normalmente o seu fluxo. Todos concordam. 4- PPI de São Gonçalo.

51

Pâmella Costa apresenta o ofício para inclusão de pauta sobre o remanejamento da PPI do

52

município de Itaperuna para o procedimento de Alta Complexidade de cardiologia para o

53

município de Vassouras que será realizado pelo Hospital Universitário de Vassouras (HUSF).

54

Informa que falta apenas a documentação de Itaperuna informando da ciência da retirada de

55

recurso da sua PPI. Teresa sugere que Pâmella vá até ao Secretário de Itaperuna no COSEMS

56

entregar a documentação em forma de ofício. Todos concordam que esta pactuação seria Ad
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57

Referendum. Todos concordam. 5- Prorrogação do Plano Regional (2013-2016) para o ano

58

de 2017 (matriz de planejamento regional). Elisabet Pauer diz que acabou a vigência e não

59

haverá tempo suficiente para fazer o plano. Explica que a Assessoria de Planejamento sugeriu

60

fazer uma prorrogação da matriz de Planejamento Regional para o ano de 2017, considerando

61

que nesse ano de 2017 estará iniciando nova etapa de planejamento. Detalha que em outubro

62

acontecerá a Oficina Regional, cujo conteúdo tratará do Planejamento Regional, que resultará

63

no plano regional para o período de 2018-2020. Todos concordam. III – INFORMES: 1 -

64

Formulário

65

SES/COSEMES). Patrícia diz que todos os municípios entregaram. 2 - Solicitação de

66

indicação de 1 (um) articulador de cada Secretaria Municipal de Saúde para Vigilância

67

das Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT. Patrícia diz que Maricá, o único

68

município que estava faltando entregou o nome a Camilla. 3 – Solicitação de indicações de

69

representantes para as reuniões dos Grupos Técnicos CIR (SE/CIR). Patrícia informa que

70

Maricá trouxe as indicações não faltando mais nenhum município. 4 - Nota Técnica n° 1 da

71

ATPS que trata das Referências Técnicas (RT) Municipais para o Sistema de Apoio ao

72

Relatório de Gestão – SARGSUS. Patrícia afirma que Maricá precisava de mais uma

73

indicação. Camilla diz que Simone trouxe esta indicação na reunião da Câmara Técnica. Não

74

faltando assim, mais nenhum município. 5 - Projeto Terapêutico do CAPS AD do

75

município de Maricá. Simone diz que o projeto já existia com recurso próprio e está

76

habilitando o CAPS AD de Maricá. 6 - Conferência Estadual e Regionais de Vigilância em

77

Saúde. Teresa diz que a Regional da Metropolitana II será em Maricá e será utilizado o

78

recurso financeiro do Cerest para a realização do evento. Relembra que terá reunião dia

79

25/05/2017 na Policlínica Sergio Arouca da Vigilância em Saúde. 7 - Regimento interno das

80

CIR. Elisabet diz que o regimento foi alterado após reunião entre a SES e COSEMS e que o

81

item esta passando como informe para análise dos gestores, para que na próxima CIR seja

82

pactuado. Teresa sugere quando for pactuar solicitação do município, que seja apenas o gestor

83

à pactuar. Sugere também fazer uma deliberação para próxima reunião com assinaturas de

84

todos os secretários que solicita a presença dos gestores nas reuniões da CIR para assim os

85

itens serem pactuados. Todos concordam. 8 - Solicitação à Niterói sobre os valores da

para
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86

CIES atualizado e com juros. Teresa faz inclusão e solicita informações para próxima CIR.

87

9 - Solicitação à Maricá sobre os valores do CEREST atualizado e com juros. Teresa faz

88

inclusão e solicita informações para próxima CIR. 10- Solicitação a São Gonçalo sobre os

89

valores do PLANEJASUS atualizado e com juros. Teresa faz inclusão e solicita

90

informações para próxima CIR. 11- Solicitação dos munícipes de Silva Jardim não seja

91

mais regulado para Hospital Oftalmológico Santa Beatriz. Teresa faz inclusão e diz que já

92

encaminhou um ofício para Niterói e a Central de Regulação Estadual informando a

93

solicitação dos munícipes de silva jardim não seja mais regulado para Hospital Oftalmológico

94

Santa Beatriz, pois emite um número absurdo de mandato judicial. 12- Reativação do

95

Serviço de Verificação de Óbito. Teresa faz inclusão de pauta informando que teve uma

96

reunião à uma semana mais ou menos e que estava presente o município de Silva Jardim, Rio

97

Bonito e Tanguá. Explica que teve eleição no CONLESTE e o presidente é o atual Prefeito de

98

Niterói Rodrigo Neves e diz que vão começar a movimentar alguns serviços via CONLESTE

99

e que o secretário Matheus sugeriu que tentasse reativar o Serviço de Verificação de Óbito

100

(SVO) de Itaboraí. E também tentar rever a situação que esta no Ministério Público do SAMU

101

de fazer repasse do recurso via CONLESTE e tentar ajustar. 13- PPI com oncologia. Na

102

ultima reunião da SES e COSEMS em relação à oncologia, vão juntar o grupo de PPI com

103

oncologia, pois terá visitas a estes centros que esteve produzindo muito além do que era

104

necessário do que estava pactuado. A SES fará visitas nos centros para verificar a produção,

105

vão aplicar dois questionários e já tem agenda de visitas, o COSEMS acompanhará a SES.

106

Logo após será feito um remanejamento de fluxo da alta complexidade da oncologia. 14-

107

Calendários das Reuniões dos Grupos de Trabalho, Comissões, Câmara Técnica e CIR –

108

2017. Camilla repassa o calendário de reuniões dos GT’s que informaram as datas de suas

109

reuniões. Diz que enviará por e-mail para os gestores e seus suplentes. Aproveita para apontar

110

os municípios com pendencias na entrega de planos da SVS. Patrícia coloca a solicitação de

111

São Gonçalo sobre a possibilidade da doação de camas comuns para psiquiatria dos

112

municípios da região. Matheus diz que acha que pode ajudar, porém ainda confirmará.

113

Rodrigo alerta sobre as emendas parlamentares que estão bloqueadas e que seria importante

114

que os munícipios entrassem em contato ate dia 25/05/2017 para garantir a reabertura dessas
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115

emendas que estão em diligencias. Matheus informa que terá reunião com o Secretário de

116

Estado de Saúde no dia 31/05/2017 na SES às 10:00 horas sobre oncologia e seria importante

117

a presença de todos os gestores. 14 - Informes COSEMS/RJ. São repassados os informes

118

COSEMS e apresentações da CIB. A reunião foi encerrada às 13 horas. Nada mais a tratar,

119

Patrícia Sant´Anna deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os participantes para a

120

próxima reunião, a se realizar no dia 19 de junho de 2017, às 09h00min. Eu, Camilla

121

Gargaglione, Secretário (a) Executivo (a) da CIR Metropolitana II, lavrei e assinei a presente

122

ata. Niterói, 30 de Maio de 2017.

Camilla Gargaglione
Secretário Executivo da CIR

Tereza F. Abraão
SMS de Silva Jardim

Patrícia Sant´Anna
Representante Titular Nível Central SES
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