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

ATA da 5ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Metropolitana II

1

Aos 27 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos,

2

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

3

Brazil, no Município de Niterói a quinta Reunião Ordinária da Comissão Intergestores

4

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

5

Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Elisabet Pauer, suplente do Nível Central; Márcia

6

Lemos, Assessoria de Regionalização; Camilla Costa Gargaglione, Secretária Executiva CIR

7

Metro II; Flavia de Sousa; Assistente Executiva CIR Metro II. Secretarias Municipais de

8

Saúde: Maricá, Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Niterói e Itaboraí. A Plenária contou com

9

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

10

2 (dois) Secretários de Saúde: Silva Jardim, Tereza Fernandes e Itaboraí, Edilson dos

11

Santos. E de 4 (quatro) Suplentes: Maricá, Aline Silva; Rio Bonito, Márcia Almeida;

12

Tanguá, Rodrigo Lopes e Niterói, Bárbara Rolim. Ficou sem representação a Secretaria

13

Municipal de Saúde de São Gonçalo. Deise Miranda Coordenadora do NDVS Metro II e

14

Dolores de Abreu, membro técnico do NDVS Metro II. É dada a palavra ao Representante do

15

Nível Central, para saudação. Elisabet dá início à reunião solicitando a alteração na ordem da

16

pauta para que Deise Miranda apresente as informações referentes ao CEREST. A plenária

17

concorda e inicia-se a reunião com este item de Informe. 4 - CEREST- Técnicos da SES

18

estarão presentes para sanar dúvidas sobre o CEREST. Deise se apresenta e diz que essa

19

questão do CEREST chegou para ela no final de 2014, com a solicitação dos Municípios para

20

que o NDVS ajudasse CEREST I, que engloba os Municípios de Niterói e São Gonçalo e o

21

CEREST II que engloba Maricá, Itaboraí, Silva Jardim, Rio Bonito e Tanguá. Foi solicitado

22

que houvesse uma explicação de como funcionava o CEREST, o NDVS entrou em contato

23

com o Nível Central que enviou um representante ao GT e expôs tudo sobre o CEREST,

24

inclusive que o CEREST I (Niterói) foi habilitado em 2002 e o CEREST II (Maricá) em 2010.

25

No final de 2014 havia a questão da saída de Maricá da coordenação, nesse mesmo GT a

26

representante de Maricá se colocou dizendo que ela estaria reassumindo o CEREST II da
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27

Região. A partir dessa primeira reunião, outras foram feitas para debater a questão, houve

28

capacitação e discussão sobre as ações, a integração e retomada das atividades. Rodrigo

29

assume a coordenação do CEREST II, coloca problemas (falta de espaço, falta e pessoal, etc.)

30

e apresenta um Plano de Ação, Objetivos e Estratégias com o objetivo de reativar o CEREST.

31

A partir dai o NDVS não teve mais contato com o CEREST e o entendimento na época foi

32

que o Município tivesse capacidade de ir em diante e foi surpresa que em março de 2016,

33

Rodrigo colocou em uma Câmara Técnica que a situação não havia sido resolvida e pedindo

34

novamente o auxilio do NDVS. Dolores explica que na Câmara Técnica, a Coordenadora de

35

Vigilância de Maricá disse que o Município estava na eminência de ser descredenciado pelo

36

Ministério da Saúde e que o Estado havia feito uma supervisão. No GT foi deliberado que o

37

Coordenador do Estado estivesse presente na Câmara Técnica, ele não pode estar presente,

38

mas foi lido o relatório sobre a situação de Maricá. Rodrigo explica que voltou com essa pauta

39

na CIR para informar aos Municípios que o Ministério da Saúde fez uma visita no final de

40

2015 e está fazendo cobranças e a Região precisa saber e formalizar a situação e nenhuma

41

atitude foi tomada. Hoje a necessidade do CEREST II é o local para se instalar, a equipe já

42

está formada. Suely pergunta como é feito o pagamento da equipe, Rodrigo responde que é

43

feito pela Prefeitura de Maricá, Suely diz que o Secretário deve ficar atento a isso, pois não é

44

papel da Prefeitura fazer esse pagamento, já que existe verba para isso. Tereza diz que

45

Peterson, Secretário Municipal de Saúde de Maricá deve ser convocado na próxima CIR e

46

caso o Secretário não compareça, os demais Secretários da Região colocarão em pauta o

47

remanejamento do CEREST II para outro Município, para que a Região não o perca inclusive

48

que levaria para Silva Jardim, se nenhum Município se prontificar a recebê-lo. Rodrigo

49

explica que se houver o descredenciamento, o incentivo é bloqueado e depois de três meses

50

haveria uma nova pactuação. Tereza sugere que a convocação do Peterson seja pactuada e que

51

ele deve apresentar o Plano de Reestruturação ou o CEREST II será remanejado. Fica

52

pactuado a convocação. Tereza aproveita para falar sobre a ausência de um representante de

53

Itaboraí (titular/suplente) nas três últimas reuniões da CIR, sugere que o Secretário seja

54

notificado e convocado para a próxima plenária. O referido secretário compareceu a reunião

55

se desculpando pelo atraso. Tereza informa que a CIR não aprovará nenhuma pauta do
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56

Município enquanto não houver presença do mesmo. Solange se despede falando que no

57

último GT do grupo, não houve a presença de nenhum Município e pede para os presentes

58

notificarem seus representantes. Após o termino do informe sobre o CERST a pauta seguiu na

59

ordem. I – PACTUAÇÃO: 1 - Aprovação da Ata da 12ª Reunião Ordinária CIR/Metro II

60

de 2015 e das Atas da 1ª, 3ª e 4ª Reuniões Ordinárias CIR/Metro II de 2016. Elisabet

61

explica que houve problemas nas atas passadas e por esse motivo estão sendo apresentadas

62

novamente, as atas foram pactuadas. 2 - Projeto de Ampliação da Saúde Bucal da

63

Estratégia Saúde da Família do Município de Silva Jardim. Tereza explica que o item é

64

um informe, que não entra em pactuação, pois o projeto só atenderá o Município de Silva

65

Jardim. Fala que está ampliando o Projeto para mais duas unidades. Desta forma o item saiu

66

da Pauta como Pactuação e foi para Informe. 3 - Alteração no calendário da CIR com a

67

não realização da Reunião Ordinária da CIR no mês de Agosto seguindo o cronograma

68

da CIB. Elisabet informa que a CIB de agosto não acontecerá, por conta das Olimpíadas, e

69

por esse motivo, a CIR também não acontecerá, mas se surgir algum assunto importante e

70

urgente para ser passado em CIR, os Secretários têm a liberdade de marcar uma reunião no

71

mês de agosto. Ficam pactuadas as datas 22 de julho para a Câmara Técnica e 26 de julho

72

para a Plenária CIR. 4- Ratificação das considerações finais do Plano/Programa

73

Oncológico. Elisabeth explica que o item foi colocado novamente em pauta para que a

74

inserção das considerações do Município de Niterói receba o aceite da Plenária. Fica pactuado

75

o Plano. 5- Liberação da 2ª parcela para ampliação do CER tipo III no Município de São

76

Gonçalo. Elisabet explica que o item precisa ser pactuado em CIR para dar andamento na

77

demanda. Fica pactuado o item. 6-Marcação da data do Curso da REUNI para modelos de

78

Relatórios. Suely pede a palavra para solicitar a uma inclusão de pauta e todos concordam.

79

Ela pergunta se todos se lembram do Curso de Monitoramento da REUNI. Fala que a Região

80

precisa definir uma data para o curso e explica que são dois técnicos por Município, que o

81

curso dura de 3 a 4 horas e as datas disponíveis para a realização. Os Municípios escolhem dia

82

28 de julho na parte da tarde. Endereço: Rua México 10º andar, laboratório 28. Todos

83

concordam e pactuam o item. 7- Termo de compromisso referente ao processo n.

84

25000.197736/2014-26 relativo à proposta nº 11740547000114005 para aquisição de
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85

equipamentos e materiais permanentes. Tereza explica que a proposta é para aquisição de

86

equipamentos e materiais permanentes para montar o Centro Cirúrgico da Maternidade que

87

Silva Jardim está construindo e que, a pedido do Ministério Público, o Município deve passar

88

na CIR e na CIB, um Termo de Compromisso, onde o Município se compromete a elaborar e

89

enviar o Plano de Trabalho dos equipamentos que serão adquiridos. Tereza enviou o extrato

90

da proposta e o Termo de Compromisso para o e-mail da CIR. Fica pactuado o item. III -

91

INFORMES: 1- Processo de reabertura da UAI do Município de Niterói, com vistas a

92

futuro credenciamento da Unidade. Elisabet explica que, Secretária de Niterói já informou

93

que está reabrindo a Unidade e segundo a área Técnica da SES, o Município já entrou em

94

contato com a Coordenação de Saúde Mental do Estado. 2- Credenciamento do Laboratório

95

de Citopatologia Cervical do Município de Niterói. Não houve comentário sobre o item. 3 -

96

Credenciamento do Laboratório de Citopatologia do HUAP do Município de Niterói.

97

Não houve comentário sobre o item. 5- Número dos Agentes de Endemia. Tereza explica

98

que o item já passou na CIR, que já foi encaminhado para SES, mas que irá repassar o item

99

até que consiga receber pelo número de agentes. O Município de Silva Jardim possui quinze

100

agentes e só está recebendo por nove. Tereza sugere que todos os Municípios revejam os

101

números dos agentes, pois os mesmos reivindicam o piso salarial e o Gestor não tem como

102

pagar o piso se não recebe o repasse correto. 6- Solicitação de apoio ao Hospital Darcy

103

Vargas com a finalidade de garantir o serviço de Oncologia. Márcia Almeida explica que

104

existe um teto que está sendo ultrapassado e que está sendo pleiteado a alteração deste teto ao

105

Ministério da Saúde. Suely diz que a SAECA está fazendo um estudo sobre o caso. Tereza

106

explica que o Estado está demorando a pagar os excedentes ao Município, pois Rio Bonito

107

está abrindo processos para receber os excedentes, o Estado avalia e paga, mas essa avaliação

108

tem demorado de dois a três meses, a Prefeita de Rio Bonito esteve presente em uma CIR e

109

deixou claro que não tinha mais como ser feito dessa maneira, pois está tendo que tirar

110

recursos de outras fontes para manter o compromisso com o prestador. Foi sugerido que a

111

regulação do Estado ficasse a frente. Camilla enviou um e-mail pedindo para que o Município

112

enviasse o ofício dessa pactuação, mas não foi enviado, pois Anselmo e Solange (Prefeita de

113

Rio Bonito) tiveram uma reunião na SAECA com o Secretário de Estado, onde ficou
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114

acordado que Rio Bonito continuaria a regular e o Estado iria pagar, mas continua não

115

pagando. Tereza diz que recebeu um ofício do Hospital Darcy Vargas dizendo que está com

116

problemas nos recursos e que em virtude disso, ele não irá mais fazer o curativo. Inclusive o

117

Hospital está pedindo doação de alimento, material e remédio em rede social. Suely diz que,

118

um Hospital credenciado ao SUS, fazer pedido em rede social é muito perigoso. Bárbara diz

119

que é passível de ação do Ministério Público. Tereza lê o texto publicado pelo Hospital na

120

rede social. Márcia pede a palavra e fala que a Região deve se preocupar com o dinheiro do

121

SAD, diz que quer informações sobre o repasse. Fala também da deliberação da UPA, que iria

122

pagar 200 mil e até o presente momento não foi pago. 7- Solicitação de Credenciamento dos

123

seguintes Laboratórios no Município de São Gonçalo: Vitalab Saúde CNES-739835;

124

Laboratório Result. Medicina Diagnósticos LTDA CNES-269683; Laboratório Wanis

125

LTDA CNES-2297345; Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica Wilson

126

Vieira CNES-2292041; Hemolab Laboratório de Análises Clínicas LTDA CNES-

127

2292076 para a realização dos exames de Citopatologia na prevenção do câncer do colo

128

de útero. Não houve comentário sobre o item. 8- Solicitação de apoio do Ministério da

129

Saúde ao Município de Itaboraí, tendo em vista a situação de emergência por conta do

130

incêndio ocorrido no Almoxarifado Central da Prefeitura com perda de todo o estoque

131

de insumos, medicamentos, material médico hospitalar e equipamentos ali existentes.

132

Edilson fala que houve um encontro do Prefeito com o Ministro, para pedir apoio financeiro

133

para tentar repor as perdas do almoxarifado, foi decretado Estado de Emergência para tentar

134

buscar esse recurso. Fomos orientados pelo técnico do Ministério a passar pela CIR e pela

135

CIB a solicitação de apoio. A proposta é um recurso de parcela única pelo MAC. Fizemos a

136

solicitação inicial de 20 milhões de reais, mas sabemos que não vai ser efetivado esse valor.

137

Como a determinação do Ministro da Saúde foi de ser inserido na CIR este item passou para

138

pactuação com todos os membros concordando com a solicitação de apoio do Ministério da

139

Saúde ao município de Itaboraí. Suely informa a Edilson sobre o treinamento na REUNI. Fala

140

também que o Município está sem representação na Câmara Técnica e na CIR há dois meses e

141

que está perdendo discussões importantes da Região. Tereza pede inclusão de pauta para um

142

informe de São Gonçalo sobre o Pronto Socorro Infantil. Todos concordam. Tereza diz que
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143

recebeu de Irlani uma mensagem, justificando sua ausência na reunião e pedindo que seja

144

dado um informe sobre o Pronto Socorro Infantil de São Gonçalo. A unidade está atendendo

145

uma média de 600 a 700 crianças no 24h e o Município não tem como atender essa demanda,

146

devido o problema das UPAs de Santa Luzia, Colubamdê e Manilha. Elisabet aproveita para

147

enfatizar que os pedidos de inclusão de pauta devem ser encaminhados com os ofícios. 9-

148

Reiteração da implantação do Grupo Condutor Municipal da Rede Cegonha. 10-

149

Solicitação da indicação de um articulador de cada Secretaria Municipal de Saúde para

150

a vigilância das doenças crônicas não transmissíveis. DCNT. 11- Solicitação da indicação

151

de 1 (um) técnico de cada Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar a

152

verificação, que será realizada por técnicos do NDVS, das informações sobre estoque da

153

vacina VOPt fornecidas pelas Coordenações Municipais de Imunização, no contexto do

154

Plano de Erradicação da Poliomielite. A visita será realizada por técnicos do NDVS e

155

por técnico indicado pela Secretaria de Saúde (não sendo o profissional que realizou o

156

levantamento do estoque e o informou à SES). Também apoio de veiculo da SMS para

157

deslocamento da equipe. Elisabet explica que os itens nove, dez e onze estão na pauta para

158

lembrar aos gestores de fazerem suas indicações. Suely explica que devem colocar um prazo

159

para as indicações até o dia 30. Edilson informa que são apenas em alguns municípios que

160

ocorrerá essa verificação das redes de frio e salas de vacina. Os municípios são Itaboraí,

161

Maricá, São Gonçalo e Niterói. 12- Informes COSEMS/RJ. Suely repassa os informes

162

COSEMS e apresentações da CIB lembrando que o prazo dos Mais Médicos versão estadual é

163

30 de julho. 13- Comunicado AR/SECIR Metro II nº 05/2016 sobre os Grupos

164

Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ. Camilla refaz o pedido para que os

165

Secretários repassem para a CIR os nomes, telefones e e-mails dos representantes dos

166

Municípios nos Grupos de Trabalho da Região. Barbara relembra também que a reunião do

167

Plano Operativo Anual - POA do Hospital Universitário Antônio Pedro será dia 07 de julho as

168

14 horas. A próxima reunião ordinária da CIR Metropolitana II foi marcada para o dia 26 de

169

julho, com a pauta e local a serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada às 13

170

horas. Nada mais a tratar, Elisabet Pauer deu por encerrados os trabalhos, antes convocando

171

os participantes para a próxima reunião, a se realizar no dia 26 de julho, às 09:30 horas. Eu,
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172

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

173

presente Ata. Niterói, 07 de junho de 2016.

Secretário Executivo da CIR

Secretaria Municipal de Saúde

Representante Titular Nível Central SES
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