Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
REGIONAL NOROESTE DO ANO DE 2019
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Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove
horas, na sede da Secretaria Executiva, CIR Noroeste foi realizado a décima primeira
reunião ordinária da Comissão Intergestores Regional Noroeste do ano de dois mil e
dezenove, contando com a presença dos seguintes membros: Meirelane Rosa; Titular
de Nível Central; Rebecca Cabral, Suplente de Nível Central da SES/RJ; Bruno
Santos, Assistente da Secretaria Executiva CIR Noroeste, Secretaria Municipal
de Saúde de Aperibé: Elizabete Nunes (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde
de Cardoso Moreira: Humberto Chaves (Gestor), Secretaria Municipal de Saúde
de Itaocara: Cátia Andrade Sias (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de
Miracema: Gleice Feijó (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade:
Marília Serrano (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula:
D’Stefano Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Sto. Antônio de
Pádua: Evaléria Jobim (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de São José de
Ubá: Marcelo Poeys (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Rafael
Fabbri (Gestor); Darlenson Lima (Suplente);Fernanda Junqueira (CEREST); Willian
Fernandes ( CEREST); Ilcilaine Rocha (CT, SMS de Aperibé); Bruno Leal (CT, SMS
de Miracema). A plenária contou com a presença da representação da SES de nove
Secretarias Municipais de Saúde, sendo sete Secretários de Saúde: Cardoso Moreira,
Itaocara, Miracema, Natividade, Sto. Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai, e
dois suplente, Aperibé e Porciúncula. Ficaram sem representação os municípios de
Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaperuna e Laje do Muriaé. Meirelane
iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Meirelane expôs os seguintes
pontos: I. Apresentação 1. Prestação de Contas das Atividades do CEREST em
2019. Meirelane informou que este ponto foi solicitado por Fernanda Junqueira,
Coordenadora do CEREST NO. Fernanda explicou que foram realizados, durante o
ano de 2019, o planejamento, a organização e execução de 108 Atividades Externas,
sendo elas: 16 atividades em praça pública e feira livre com atendimento à população
e distribuição de material educativo em saúde do trabalhador; 12 reuniões relativas ao
andamento e execução das atividades em saúde do trabalhador; 17 capacitações; 2
conferências, Congressos, Jornadas e à fins; 15 atividades internas em empresas da
região noroeste; 2 visitas técnicas à empresas e municípios de abrangência; 44
palestras com o tema saúde do trabalhador. Fernanda apresentou todas as ações feitas
pelo CERST dos meses de janeiro a novembro de 2019. Fernanda explicou que não
conseguiu um retorno em relação ao material solicitado para realização das ações
saúde dos caminhoneiros. Humberto Dias falou que a apresentação e interessante em
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vários aspectos. Vimos que muitas ações foram feitas em Itaperuna, temos uma
grande dificuldade em levar o CEREST para outros municípios, devemos utilizar mais
o CEREST. Humberto disse que o CEREST tem recurso e não esta sendo utilizado da
forma que deveria. Estamos sem as informações necessárias que são as prestações de
conta, apesar de você ter feito uma ótima apresentação. Fernanda explicou que é
preciso haver a união entre os 14 municípios e falou também que o CEREST atua
mais em Itaperuna porque o município nos solicita mais. O município de São José de
Ubá nos anos de 2018 e 2019 teve uma participação maior. Fernanda disse que a
saúde do trabalhador não está tendo a importância que precisa ter, e falou da
instabilidade politica do município de Itaperuna. Meirelane parabenizou Fernanda
pela apresentação e reforçou a importância do CEREST para os municípios. 2.
Apresentação da PPI da SMS de Cardoso Moreira. Meirelane explicou que este
ponto foi solicitado por Humberto Chaves, SMS de Cardoso Moreira. Humberto fez
uma apresentação e explicou que o município de Cardoso Moreira analisou as
planilhas apresentadas na ultima reunião pela SMS de Itaperuna e verificamos que a
PPI do município ainda é viável de forma que esta ainda atende o município e não
como foi apresentado. Humberto falou que existe uma divergência do que foi
apresentado e o nós fizemos é importante cada município fazer a sua análise.
Humberto levantou uma questão, que o Estado está pagando o procedimento
intravítreo para alguns municípios, mas isso não esta acontecendo para a nossa região.
3. Novo financiamento da Atenção Primária em Saúde. Meirelane explicou que
este ponto foi solicitado pelo COSEMS e será exposto pelo Srº D´Stefano Silva,
Apoiador Regional do COSEMS-RJ. D´Stefano apresentou, com os slides do
COSEMS RJ falando sobre a nova forma de financiamento e apresentou a
Ferramenta de apoio a gestão do CONASEMS. D’Stefano mostrou o passo a passo
pelo site https://www.portalgestaoconasems.net/ab. Rebeca explicou que a simulação
apresentada corresponde ao ano de 2020, o M.S. está considerando o monitoramento
quadrimestral, o terceiro quadrimestre é o que mais vai se aproximar da realidade.
D’Stefano falou que é preciso fortalecer a atenção Primária da região e retornar o GT
para que possamos analisar o PREFAPS. 4. Novo financiamento da Vigilância em
Saúde. Meirelane explicou que este ponto foi solicitado pelo Srº D´Stefano Silva,
Apoiador Regional do COSEMS-RJ. D´Stefano explicou sobre a portaria GM nº
2.663 de 09 de Outubro de 2019, que define os valores anuais do Piso Fixo de
Vigilância em Saúde (PFVS), do Grupo de Vigilância em Saúde do Bloco de Custeio
das Ações e Serviços Públicos de Saúde, destinados às Secretarias Estaduais, Distrital
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e Municipais de Saúde e dá outras providências. D’Stefano falou das regras atuais do
financiamento da VS e das principais alterações previstas. D’Stefano informou que as
apresentações serão enviadas para os gestores. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata
da 10° Reunião Ordinária da CIR Noroeste realizada em Itaperuna. Meirelane
informou que a minuta da Ata foi disponibilizada aos Gestores anteriormente por email para sugestões de inclusões e revisão de texto e Pactuação na 11ª Reunião
Plenária CIR de 2019. Não havendo objeções a ata foi pactuada. 2. Pedido de
Aquisição de Materiais para uso do CEREST Noroeste. Meirelane informou que
este ponto foi Solicitado por Fernanda Junqueira, Coordenadora do CEREST
Noroeste. Fernanda explicou sobre os materiais que o CEREST necessita para realizar
suas ações durante o semestre. Fernanda entregou ao SMS de São José de Ubá
documentos explicando sobre a necessidade dos materiais, ele ficará responsável pela
análise desses documentos, o ponto não foi pactuado, pois haverá uma análise dos
materiais solicitados ficando assim a sua pactuação para próxima CIR-NO. 3.
Resolução SES 1923/2019. Meirelane informou que este ponto foi Solicitado pela
SMS de Itaperuna. Rebecca explicou que foi publicado no DO do dia 30/10/20119 a
resolução que institui o financiamento temporário de custeio à unidade de assistência
de média e alta complexidade hospitalar, localizada em Itaperuna. Nesta resolução
consta que será necessário ser constituído um grupo de trabalho para monitoramento e
avaliação do repasse estadual, em virtude da abrangência de atendimento
regional/estadual dos procedimentos de média e alta complexidade hospitalar. Esse
grupo deverá ser constituído por representantes da SES e das Secretarias Municipais
de Saúde de TODOS os municípios da região Noroeste. Ficou marcado para o
próximo dia 12/12/19 as 09h00min na sede da CIR-No a reunião do GT de
monitoramento do cofinanciamento do HSJA. Não havendo objeções o ponto foi
pactuado. 4. Indicação de dois representantes regionais para compor o Grupo
Condutor Estadual da RCPD, sendo um titular e um suplente. Meirelane
informou que este ponto foi Solicitado pela SAECA. Rebecca explicou que a região
precisa indicar o nome de 2 representantes regionais para compor o Grupo Condutor
Estadual da RCPD, sendo um titular e um suplente, com nome completo, celular e email. Foram indicados os técnicos: Ilcilani Rocha Lourenço do município de Aperibé
como Titular e Bruno Leal Moraes do município de Miracema como Suplente. Não
havendo objeções o ponto foi pactuado. 5. Of. 177/2019 Solicitação de Revisão do
Aumento do Valor de Teto MAC de Aperibé. Meirelane informou que este ponto
foi solicitado por Ilcilani Rocha, Técnica da SMS de Aperibé. Ilcilani explicou que,
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em conversa com o Marcelo, da SAECA, o mesmo propôs o município a entrarem
com a solicitação de aumento de teto Mac novamente, visto que o município de
Aperibé já fez essa solicitação no ano de 2018, e foi negada devido à crise financeira
que o Estado passava. O teto MAC mensal do Município de Aperibé é de
R$79.084,81e o município informa que houve um aumento expressivo na produção,
considerando a sua localização geográfica e fronteiriça com os municípios de
Cambuci, Itaocara e Santo Antônio de Pádua. Devido a essa questão, houve uma
grande demanda de usuários provenientes dos mesmos, e que são atendidos pela rede
de municipal de Saúde do município. Solicitam então, uma revisão dos valores, visto
que o município mesmo diante da crise financeira enfrentada com diminuição de
vários recursos recebidos vem arcando com a complementação dos valores para o
pleno atendimento dos usuários nas nossas unidades de Saúde, se possível alcançando
o valor de R$ 150.000,00 mensais. Não havendo objeções o ponto foi pactuado. 6.
Inclusão: Implementação do plano ampliado de desenvolvimento da
epidemiologia aplicada aos serviços do sistema único de saúde – PADEPISUS.
Meirelane explicou como mencionado na referida comunicação, temos para o
primeiro curso, quatro regiões de saúde como população alvo: Centro Sul, Serrana,
Norte e Noroeste. Para este Curso, há necessidade de que seja escolhido por cada uma
destas regiões, um município sede, onde ocorrerão as aulas. Este deverá ter estrutura:
sala de aula com cadeiras móveis, Datashow, ponto com internet, lousa e flip chat. Os
municípios que participarão, deverão oferecer para os seus profissionais, o transporte,
estadia e alimentação. São 32 vagas para cada uma destas regiões (profissionais de
nível superior, das áreas de Vigilância em Saúde, Vigilância Epidemiológica e
Ambiental). Terá início em fevereiro de 2020, e os profissionais não poderão ter
faltas. Duração do curso: 03 meses (01 encontro presencial por mês, com duração de
três dias consecutivos cada). A SES será a coordenação do curso no estado do Rio de
Janeiro e o Ministério da Saúde e o Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa do
Hospital Sírio-Libanês estarão à frente das aulas e oferecerão material didático . Foi
pactuado que o município sede para o curso será Itaocara, o mesmo terá 03 vagas, em
relação aos demais três municípios terão 03 vagas e 10 municípios terão duas vagas
cada, totalizando 32 vagas para região. Não havendo objeções o ponto foi pactuado.
III. Informes: 1.Repactuação dos Exames do Cofinanciamento. Meirelane
explicou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização. Rebecca
explicou sobre a questão dos exames que não estão sendo realizados pelo
cofinanciamento, que estão parados pelo município de Itaperuna, e que, em conversa
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com a SAECA, foi analisado que os municípios que quiserem fazer uma nova
repactuação, colocando um novo município executor que não seja Itaperuna, poderão
fazê-lo. Basta procurarem diretamente a SAECA. Caso precisem de referência para a
realização desses exames, a SAECA também poderá ajudá-los. Rebecca disse o que
não for possível poderá ver em outra região do estado, o que não pode é ficar na mão
de apenas um prestador o mesmo não atender. Alguns gestores informaram que
existem médicos no HSJA que não aceitam exames de outras instituições, o município
de Itaperuna esta passando por uma crise de gestão e isso está afetando a região como
um todo. Rebecca disse entender a situação e expos que o Estado não pode intervir no
município de Itaperuna, que é gestão plena, Humberto rebateu dizendo entender, mas
alguma coisa tem que ser feito, pois temos uma região com muitos serviços instalados
e estamos perdendo vidas nos nossos municípios. 2.Cenário epidemiológico de
Arboviroses e Febre Amarela. Meirelane explicou que este ponto foi solicitado pela
Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES/RJ. Rebecca falou sobre o Cenário
epidemiológico de Arboviroses e Febre Amarela na região. 3. Regulação Estadual.
Meirelane explicou que este ponto foi solicitado por Diogo Coimbra, SE da CIR
Noroeste. Rebecca explicou que a CIR passou a convidar o regulador da Central
Estadual de Regulação, visando melhorar a conversa entre a regulação estadual e os
municípios da região Noroeste, buscando sanar as dúvidas e saber dos principais
problemas e gargalos da regulação. Essa pauta será recorrente nas reuniões da CT e da
CIR Noroeste. 4. Informes COSEMS. Meirelane informou que este ponto será
exposto pelo Srº D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ, os itens de
destaque para conhecimento dos Secretários Municipais de Saúde da Região como
eventos e portarias publicadas. D’Stefano informou que as portarias dos períodos já
foram enviadas por e-mail para os gestores. Nada mais havendo a tratar, foi declarada
encerrada a plenária às doze horas e trinta minutos. Para constar, eu, Bruno Santos,
Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Itaperuna,
vinte e seis de novembro de dois mil e dezenove.

