ATA da 2ª Reunião Plenária Ordinária da CIR/Metropolitana II

1

Aos 20 dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte, às10 horas e 30 minutos, deu-se

2

início no Instituto Vital Brazil, Rua Maestro José Botelho nº64, Vital Brazil, a segunda Reunião

3

Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Metropolitana II, contando com a

4

presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Patrícia

5

Sant’Anna, Titular do Nível central, Elisabet Pauer, Suplente do Nível Central, Karine Medeiros,

6

Secretaria Executiva e Ana Léa Lopes, Assistente Executiva da CIR Metro II. Secretarias

7

Municipais de Saúde: Itaboraí, Maricá, Niterói, São Gonçalo e Rio Bonito. A Plenária contou

8

com a presença da representação da SES, de sete (05) Secretarias Municipais de Saúde,

9

sendo de um (01) Secretário Municipal de Saúde: Itaboraí, Júlio Ambrósio e (4) suplentes:

10

Maria Auxiliadora Rodrigues suplente de São Gonçalo; Tereza Fernandes suplente de

11

Maricá; Maria José Pereira suplente de Niterói e Luís Otavio, suplente de Rio Bonito. A

12

Reunião também contou com a presença de Deise Miranda, Coordenadora do Núcleo

13

Descentralizado de Vigilância em Saúde (NDVS) da Metropolitana II; Suely Osório, Apoiadora

14

Regional do COSEMS; Nathalia Marins, coordenadora DCAA; Cássia Cattai, CREG

15

Metropolitana II; Dolores Maria, sanitarista NDVS Metropolitana II e Jade dos Santos, assistente

16

social. I APRESENTAÇÃO: 1. Arboviroses e Sarampo. Elisabet dá início

17

Deise Miranda informa que a apresentação reflete o Cenário da Arbovirose do Estado do Rio de

18

Janeiro (RJ), relativos à Dengue, Chikungunya, Zika e Sarampo, conforme apresentado em CIB.

19

II. PACTUAÇÃO: 1. Aprovação da Ata da primeira 1ª Reunião Ordinária da

20

CIR/Metropolitana II do ano de dois mil e vinte. Todos concordam. 2. Plano de Ação da

21

COFI-PNAISP, solicitado pelo município de Niterói. Maria José apresenta o Plano de Ação,

22

apontando que Niterói é um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com área

23

territorial de 132km2 e população de 513.584 habitantes, trata-se de um município de médio

24

porte, com densidade demográfica de 3640,80 hab./km2, sendo o quinto município mais

25

populoso do Estado. O processo de municipalização em Niterói se efetivou em curto espaço de

a

reunião.
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26

tempo, tendo se concretizado no período de 1989 a 1992. Houve uma rápida expansão da rede de

27

assistência à saúde sob a gestão municipal, o que levou a modificações estruturais no desenho

28

institucional do SUS – Niterói. Atualmente a população prisional de Niterói está alocada em

29

cinco penitenciárias e um hospital prisional. No entanto, segundo dados da SEAP (Secretaria de

30

Estado de Administração Penitenciária), com a adesão ao PNAISP, a Prefeitura Municipal, por

31

intermédio da Fundação Municipal de Saúde, atenderá a demanda de apenas quatro

32

penitenciárias com um efetivo total de 938 custodiados. O município de Niterói ao aderir a

33

PNAISP, se propõe a cumprir as normas determinadas pela Portaria, que prevê a inclusão da

34

população penitenciária no SUS, garantindo que o direito à cidadania se efetive na perspectiva

35

dos direitos humanos. Informa as evoluções das politicas de assistência a saúde aos privados de

36

liberdade do ano de 1984 a 2014. Maria José informa que o objetivo geral é garantir o acesso das

37

Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional ao Cuidado Integral no SUS; Promover

38

Garantir a autonomia dos profissionais de saúde para a realização do cuidado integral das

39

pessoas privadas de liberdade; Garantir a autonomia dos profissionais de saúde para a realização

40

do cuidado integral das pessoas privadas de liberdade; Qualificar e humanizar a atenção à saúde

41

no sistema prisional por meio de ações conjuntas das áreas da saúde e da justiça; Promover as

42

relações Inter setoriais com as políticas de direitos humanos, afirmativas e sociais básicas, bem

43

como com as da Justiça Criminal e Fomentar e fortalecer a participação e o controle social.

44

Público alvo: Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional. Elisabet informa que a

45

Secretária Executiva da CIR enviará o Plano por e-mail para os gestores. Todos concordam. 3.

46

Projeto de descentralização da Rede de Urgência e Emergência do Hospital Municipal

47

Desembargador Leal Júnior para Hospital São Judas Tadeu do município de Itaboraí,

48

contando com 120 leitos e inclusão no Plano Regional da Rede de Urgência e Emergência

49

da Região Metropolitana II. Sonia apresenta o projeto que o município de Itaboraí em parceria

50

com o Governo de Estado, vem desenvolvendo um projeto de descentralização do serviço de

51

emergência, hoje, concentrado no H.M.D. Leal Júnior, utilizando a estrutura física da Casa de

52

Saúde São Judas Tadeu – já existente no município, desativada há mais de 15 anos, e em vias de

53

desapropriação por parte da administração municipal. Hospital São Judas Tadeu - a Unidade em
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54

questão contará com 120 leitos, 80 (oitenta) serão destinados ao município de Itaboraí e 40

55

(quarenta) serão disponibilizados e regulados para os municípios da Região Metropolitana II. O

56

que se espera com a descentralização: Fortalecimento e integração da RUE na região

57

Metropolitana II; Criar as linhas de cuidados específicos; o município contará com um hospital

58

(HMDLJ) exclusivo para o atendimento materno infantil; Contará também com novas salas

59

cirúrgicas e equipadas (HMDLJ) que ganhará maior capacidade de atendimento. Todos

60

concordam. 4. Congresso Rede Unida e CONASEMS. Maria José informa que o 14ª

61

Congresso Internacional da Rede Unida, a serem realizados no período de 22 a 25 de Julho de

62

2020, Os recursos que serão utilizados para as despesas dos técnicos que participarão do

63

Congresso ocorrerão por conta dos rendimentos da Portaria GM/MS nº 2953/2009 destinados a

64

Educação Permanente e em caráter complementar a Portaria GM/MS nº 1996/2007 destinado a

65

Educação Permanente, em conformidade com os encaminhamentos definidos em reunião

66

ordinária da CIES e em reunião entre os representantes do Município Executor – Niterói e o

67

coordenador do CIES Metropolitana II; fica definido o número correspondente a 19 vagas, sendo

68

05 vagas para os profissionais da região integrantes da CIES, autores do Trabalho Sobre

69

Educação Permanente aprovado para apresentação no Congresso e 14 (quatorze) vagas, 02

70

(duas) para cada município da região, prioritariamente para profissionais com trabalho aprovado

71

no Congresso; o número de participantes não deverá exceder ao limite de vagas pactuadas para

72

cada município, exceto se houver remanejamento entre os municípios de acordo com a

73

necessidade da Região, através de comunicação formal a CIR/Metro II, por parte do requerente,

74

bem como do requerido; O custeio para participação dos técnicos com os recursos previstos

75

nesta Deliberação envolve a inscrição no congresso. As despesas com translado, hospedagem e

76

alimentação (almoço e jantar) para os técnicos que participarão do Congresso serão custeadas

77

pelos municípios aos quais os técnicos estão vinculados. É de responsabilidade dos técnicos, à

78

apresentação dos comprovantes de despesas ( crachá e certificado), e relatório de participação no

79

evento à Secretaria de Saúde do Município Executor – Niterói, através da CIR Metro II/ RJ, no

80

prazo de até 10 dias após o retorno; As possíveis desistências deverão ser justificadas e

81

notificadas oficialmente a CIR Metro II e a CIES Metro II, em até 30 dias antes da data da
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82

viagem, tendo em vista viabilizar o cancelamento dos procedimentos realizados ou a substituição

83

do técnico ou gestor pra não comprometer a prestação de contas. O não cumprimento do exposto

84

neste artigo poderá implicar em devolução do recurso correspondente às despesas

85

comprometidas com a participação no Congresso que não foram utilizadas por parte do técnico,

86

ao Município Executor; os técnicos de cada município deverão apresentar as informações sobre o

87

congresso aos seus respectivos gestores, e os representantes da CIES Metro II deverão apresentar

88

as informações na CIR; Todos concordam. 5. Ampliação de serviço de Oncologia do

89

município de Rio Bonito para o município de São Gonçalo. Otávio informa que se trata de

90

associação ao serviço de alta complexidade em oncologia do município de São Gonçalo junto ao

91

município de Rio Bonito através do Hospital Regional Darcy Vargas. Todos concordam. III –

92

INFORMES. 1. Cofinanciamento Cirurgias Eletivas do Estado do Rio de Janeiro. Elisabet

93

pergunta se os municípios estão de acordo com o que foi apresentado ou se vão querer repactuar.

94

Os municípios presentes concordam com o que foi apresentado e responderão ao e-mail da CIR

95

para ser pactuado Ad referendum, uma vez que o prazo foi ultrapassado. 2. Credenciamento das

96

Equipes de Atenção Primária do município de São Gonçalo. Todos cientes. 3. Prestação de

97

Contas – Recurso CIR. Maria José informa na planilha apresentada os recursos repassados do

98

Estado, informa que a última parcela foi no ano de 2011, e diz que o município de Niterói está se

99

movendo para cumprir a prestação de contas para apresentar ao Estado e receber uma nova

100

parcela. Assim, poderá ajudar com o recurso a Secretaria da CIR. 4. Novos custos e rateios da

101

Central de Regulação, solicitado pelo município de Niterói. Considerando o Ofício do

102

Ministério Público nº 697/2019 – 1ª PJTC Saúde Metropolitana II, que indaga sobre a pactuação

103

junto aos municípios da Metropolitana II para o compartilhamento do custeio da Central de

104

Regulação de Urgências, o município de Niterói solicita apreciação no levantamento, contendo

105

atualização dos custos e rateios da central de regulação apresentada pela coordenação regional da

106

regulação de urgência e emergência. Maria José informa que este documento deverá ser entregue

107

ao coordenador do Grupo de Trabalho da Rede de Urgência e Emergência da Metropolitana II e

108

após a ciência, o mesmo deverá apresentar o que foi solicitado à CIR. 5. Ofício nº 648/2019 do

109

aceite de remanejamento do município do Rio de Janeiro para solicitação do município de
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)

110

Niterói. Todos cientes. 6. Ofício nº 055/2020 do aceite de remanejamento do teto financeiro

111

PPI de OPMs oftalmológicas do município do Rio de Janeiro para a solicitação do

112

município de Niterói. Todos cientes. 7. Encaminhamentos do GT de Planejamento. O

113

coordenador do GT de Planejamento, Rodrigo Pereira, não estava presente na reunião. 8.

114

Encaminhamentos do GT de PPI. Otávio informa que foi entregue a Secretária Executiva da

115

CIR um oficio do GT de PPI onde solicitam ao esclarecimento do papel do Hospital

116

Universitário Antônio Pedro na Região Metropolitana II. Portanto, solicitam o envio do

117

representante da Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação (SAECA) a

118

fim de esclarecer essas divergências na próxima reunião agendada para o dia 17/03/2020, na

119

Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí às 09h30min. 9. Encaminhamentos do GT Antônio

120

Pedro e da Comissão de Acompanhamento do POA Hospital Universitário do Antônio

121

Pedro. Tereza repassa os informes. 10. Encaminhamentos GT da RUE. Tereza repassa os

122

informes. 11. Informes COSEMS/RJ. Suely reproduz seus informes 12. Calendário das

123

Reuniões dos Grupos de Trabalho, Comissões, Câmara Técnica e CIR - 2020. Karine

124

repassa as datas dos Grupos de Trabalho e informa que passará novamente por e-mail. A

125

reunião foi encerrada às 12h30min horas. Nada mais a tratar, Elisabet Pauer deu por

126

encerrados os trabalhos, antes convocando os participantes para a próxima Reunião

127

Ordinária, a se realizar no dia 31 de março de 2020, às 09h30min. Eu, Karine Madeiros,

128

Secretaria Executiva da CIR Metropolitana II, lavrei e assinei a presente ata. Niterói, 14 de

129

Março de 2020.

Karine Medeiros
Secretario (a) Executivo da CIR
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Representante (Titular ou Suplente) Nível Central SES
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