GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO
Secretaria de Saúde
Assessoria de Regionalização

Ata da 8ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Norte
1

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às onze horas, deu-se início

2

na sala de reunião do Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde (SES), sito a Secretaria de

3

Estado de Saúde, na Rua México, 118, 5º andar, Sala 528, Centro, Rio de Janeiro/RJ, a oitava

4

Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Norte, contando com as

5

presenças dos representantes da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ):

6

Maria de Fátima Cavaleiro (Representante Titular do Nível Central), Renata Carnevale

7

(Assessora Geral da Assessoria de Regionalização da SES/RJ), Geane Baptista (Secretária

8

Executiva da CIR/Norte), Carla Manhães (Assistente SE-CIR/Norte) e das Secretarias

9

Municipais de Saúde: Cintia Ferrini (Suplente da SMS Campos dos Goytacazes), Leonardo

10

Sarmento (Secretário de Saúde da SMS Carapebus), Mauro Lúcio Azevedo (Secretário de Saúde

11

de Conceição de Macabu), Deusilane Galiza (Secretária de Saúde da SMS Macaé), Delba Barros

12

(Suplente da SMS Quissamã), Janine Petrutes (Secretária de Saúde de SMS São Fidélis), Keth

13

Miranda (Suplente da SMS São João da Barra) e os seguintes convidados: Beatriz Enes (Técnica

14

SMS Campos dos Goytacazes), Ricardo Mourão (Suplente SMS Carapebus), Mariana Andrade

15

(Suplente SMS Conceição de Macabu), Geiza Retameiro (Técnica SMS São João da Barra),

16

Hélio Cruz (Suplente SMS Macaé), Letícia Almeida (Técnica SMS São Fidélis), Maria Giseli

17

Ferreira (RCPD/SAECA/SES), Leila Adesse (Coordenação Saúde da Mulher/SES), Ana Cássia

18

Cople (Apoio Institucional/MS), Mauro Lúcio da Silva (Assessor Jurídico do COSESMS/RJ),

19

Ludmila Paes Leal Gonzales (SAECA/SGAIS/SES), Anderson Fagundes (Superintendente de

20

Unidades Próprias/SES), Sandro Barreto (Técnico Regional-CT da CIB) e D’Stefano Marcondes

21

(Apoiador Cosems). A Plenária contou com a presença da Representação da SES/RJ e de sete

22

Secretarias Municipais de Saúde, sendo quatro Secretários de Saúde e três Suplentes. Estando

23

ausentes as SMS São Francisco de Itabapoana. Maria de Fátima Cavaleiro (Representante

24

Titular do Nível Central) iniciou a reunião, dando boas-vindas a todos e passando a palavra a

25

Renata Carnevale (Assessora Geral da Assessoria de Regionalização da SES/RJ) que se

26

apresentou e falou da importância da reunião ser realizada na sede da SES/RJ pela oportunidade

27

da ter a presenças das diversas áreas técnicas para melhor apoiar e prestar os esclarecimentos nos

28

vários assuntos solicitados pela CIR. Falou que o objetivo único e em comum de todos é fazer o
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29

SUS dar certo para que todos cheguem ao mesmo lugar. Entendendo o papel da SES como um

30

grande parceiro e facilitador. I- Apresentação - Cenário das Arboviroses na Região Norte –

31

Renata Carnevale (Assessora Geral da Assessoria de Regionalização da SES/RJ) informou que a

32

apresentação atualizada foi realizada na CT da CIB e que será encaminhada para todos. II-

33

Pactuação - 1. Aprovação da Ata da 7ª. Reunião Ordinária da CIR/N-2019 – Delba Barros

34

solicitou a retificação na Ata para ratificar que as servidoras da Secretaria Executiva da CIR/N

35

fazem a limpeza da sede da CIR; a Ata foi aprovada pela CIR. III- Informes- 1. Recursos

36

Regionais (1.1. CIR, 1.2. CIES, 1.3. PLANEJASUS- Apresentação do saldo atualizado do

37

recurso regional do PlanejaSUS 2009, alocado no município de Campos dos Goytacazes.

38

(SMS Campos dos Goytacazes), 1.4. NDVS/Norte, 1.5. CEREST/Norte.) - Renata Carnevale

39

(Assessora Geral da Assessoria de Regionalização da SES/RJ) fez a apresentação do saldo

40

atualizado dos recursos regionais: CIR: R$27.000,16; CIES/2008: R$93.945,49 (sem correção);

41

CIES/2009: R$261.287,63; CIES/2010: R$82.691,80; CIES/2011: R$242.002,70; PlanejaSUS:

42

R$42.507,82; CEREST: R$827.598,50; NDVS: R$140.576,28, totalizando R$ 1.717.610,38;

43

destacou que solicitou às Secretarias Executivas da CIRs que auxiliem os municípios para a

44

execução dos planos e projetos pactuados que serão executados com os recursos regionais. Delba

45

Barros (Suplente SMS Quissamã) falou da dificuldade no processo para viabilizar a utilização

46

deste o recurso e pediu o apoio da SES para que os municípios executem efetivamente os

47

recursos regionais; falou que o recurso da CIES relativo ao ano de 2011, que encontra-se no

48

FMS da SMS Quissamã já havia sido inserido no PAS e RAG, mas que ao fazer o processo

49

licitatório, o TCE solicitou que apresentem quatro orçamentos mas que só haviam conseguido

50

três orçamentos, mesmo assim, pretendiam executar o projeto da CIES até dezembro de 2019.

51

Deusilane Galiza (Secretária de Saúde de Macaé) informou que o recurso relativo a CIES já

52

estava sendo licitado e que seria executado ainda no ano de 2019. Cintia Ferrini (Suplente SMS

53

Campos dos Goytacazes) falou que os recursos regionais do CEREST, CIES, NDVS e

54

PlanejaSUS, alocados no FMS de Campos estavam em processo de execução mas devido as

55

dificuldades apresentadas pelos setores jurídicos e financeiros, solicitou a presença do Assessor

56

Jurídico do COSESMS/RJ para que pudesse orientar os gestores sobre como fazer a contratação

57

com a execução de projetos contendo diferentes objetos, como: hospedagem, alimentação,
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58

pagamento de profissionais/palestrantes, espaço físico, etc., pois o TCE orientava que não

59

poderia ser um pacote fechado e sim para um processo desmembrado. Mauro Lúcio da Silva

60

(Assessor Jurídico do COSESMS/RJ) falou que o início de 2018 compareceu a região norte onde

61

esclareceu e prestou orientações aos gestores sobre a Portaria 3.992/2017, que tratava do

62

financiamento e da transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de

63

saúde mas percebeu a insegurança dos gestores na execução desses recursos. Quanto ao

64

questionamento de Cintia Ferrini, sugeriu que façam a contratação dos serviços por lote, sendo

65

um único projeto. Esclareceu ainda que o recurso do CEREST era para custeio, mas com a nova

66

portaria houve o entendimento de ser uma despesa corrente. Podendo pagar tanto o custeio,

67

como material permanente e foi sugerido que seja visto com o coordenador do CEREST a

68

possibilidade que, parte do recurso possa ser utilizado para a aquisição de material permanente.

69

Adriana Justo (Assessora da Superintendência de Educação Permanente/SES) falou que estaria a

70

disposição para qualquer ajuda ou esclarecimento para quanto à execução dos projetos referentes

71

a educação permanente e disponibilizou o telefone de contato: 21-23333971 e 23333982. 2.

72

Proposta de abertura de CER II em São João da Barra – Maria de Fátima Cavaleiro

73

(Representante Titular Nível Central) explicou que o assunto foi solicitado pela SMS São João

74

da Barra e relembrou que o serviço de Reabilitação Física localizado no Hospital Geral de

75

Guarus (HGG) de Campos dos Goytacazes havia solicitado o descredenciamento por não ter

76

condições de atender a região. Sendo apresentada proposta pelo Município de São João da Barra

77

em implantar um CER II. Geiza Retameiro (Técnica SMS São João da Barra) explicitou que

78

como coordenadora do GT RCPD/Norte foi responsável pela elaboração do Plano Regional da

79

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) mas ao concluir o plano ocorreu um

80

desmonte do serviço do HGG, pois apresentava pouca produção no atendimento regional. Falou

81

que em reunião com a Prefeita de São João da Barra e a presença da nova Secretária de Saúde do

82

município apresentou o problema da região e houve uma manifestação de interesse da prefeita

83

para a implantação de um CER tipo II (nas especialidades de Reabilitação Física e Intelectual)

84

para atendimento à região. Maria Gisele Ferreira (RCPD/SACE/SES) falou que a SMS Campos

85

dos Goytacazes deveria solicitar a desabilitação do serviço e explicou que o teto MAC seria

86

retirado da região; explicou ainda que iria verificar a possibilidade de desmembramento do
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87

recursos (OPM e MAC) encaminhando a resposta para a para próxima CIR. Cintia Ferrini

88

(Suplente da SMS Campos dos Goytacazes) destacou a dificuldade na aquisição das próteses

89

solicitadas pelo serviço de reabilitação. Renata Carnevale (Assessora Geral da Assessoria de

90

Regionalização da SES/RJ) falou da importância do paciente ser atendido na própria região e que

91

a SES daria todo apoio para a implantação desse CER. Solicitou que os gestores decidissem

92

nesta reunião para onde encaminhariam seus pacientes que estavam sem atendimento e

93

esclareceu que a SMS Niterói já havia disponibilizado seu serviço de reabilitação para o

94

atendimento a todos os municípios da região Norte. Reforçou que quem tivessem interesse de

95

fazer o remanejamento da PPI deveria encaminhar à Secretaria Executiva da CIR, o oficio de

96

solicitação de remanejamento contendo o quadro com os procedimentos, as cotas físicas e

97

financeiras, o antigo e novo executor, com CNES, conforme a deliberação de remanejamento de

98

PPI; e como já havia o aceite de Niterói, a AR se comprometia em encaminhar à SAECA e

99

solicitar pactuação na próxima CIB; os gestores concordaram com a proposta apresentada. 3.

100

Extensão de oferta do Serviço do Hospital Escola Álvaro Alvim, CNES nº 2287447, dentro

101

de sua própria Habilitação como UNACON com Serviço de Radioterapia (abertura do 3º

102

turno para Radioterapia e Braquiterapia- Maria de Fátima Cavaleiro (Representante do Nível

103

central) falou que a SMS Campos solicitou orientação da SAECA sobre o assunto e Ludmila

104

Gonzales (SAECA/SGAIS/SES) orientou que o assunto deveria ser incluído na pauta da CIR

105

como informe. 4. Solicitação de orientação da SAECA/SES referente a cobrança pelo

106

UNACON do IMNE/Hospital Dr. Beda, CNES Nº 2287285, do Município de Campos dos

107

Goytacazes, para execução do procedimento de Biopsia de Congelamento em pacientes

108

oriundos dos demais municípios da região- Maria de Fátima Cavaleiro (Representante do

109

Nível central) esclareceu que alguns municípios da região receberam do IMNE/Hospital Dr.

110

Beda um documento informando sobre a cobrança para execução do procedimento de Biopsia de

111

Congelamento. Ludmila Gonzales (SAECA/SGAIS/SES) esclareceu que o serviço já era

112

habilitado como UNACON e que não poderia fazer este tipo de cobrança, e se o mesmo achasse

113

necessário este procedimento o mesmo estaria incluido no atendimento realizado. Cintia Ferrini

114

(Suplente SMS Campos dos Goytacazes) informou que já havia conversado como o prestador de

115

serviço sobre esse assunto mas que não havia conseguido êxito. Solicitou então o apoio da
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116

SAECA/SES para conversar com o prestador; confirmando também que está ocorrendo a

117

cobrança pelo UNACON de alguns medicamentos quimioterápicos e como se tratava de serviço

118

de Alta Complexidade, regulado pelo estado, entendia que a SES deveria resolver essas

119

demandas junto ao prestador. Renata Carnevale (Assessora Geral da Assessoria de

120

Regionalização da SES/RJ) explicou que em caso normalmente não se faz a Biopsia de

121

Congelamento, sendo se necessário avaliado um segundo momento cirúrgico e que essa cobrança

122

extra não era permitida pois o prestador já era habilitado como UNACON, mas se o prestador

123

julgasse ser necessário a realização do procedimento de congelamento, ele que deveria arcar com

124

o custo do procedimento. Reforçou que a posição do estado era para não pagar pelo

125

procedimento, mas que estariam a disposição para apoiar aos municípios tecnicamente para uma

126

definição da conduta/protocolo que a região vai adotar e também para conversar com o

127

prestador, caso a SMS Campos o convidasse. 5. Informações das Metas dos indicadores (em

128

números) selecionados a serem cumpridas por cada município contemplado na Resolução

129

SES nº1845/2019, que implementou o Programa de Apoio aos Hospitais do Interior-PAHI.

130

-Delba Barros (Suplente SMS Quissamã) solicitou os números específicos das metas referente ao

131

piso variável do PAHI já que a apresentação de números inferiores pelo município, poderia

132

interferir no valor do repasse de recurso. Anderson Fagundes (Superintendente de Unidades

133

Próprias/SES) deu as explicações referente ao questionamento e informou que estava sendo

134

elaborada na resolução sobre os indicadores; falou que todas as informações estavam disponíveis

135

no site da SES conforme consta na resolução. 6. Solicitação de remanejamento de Programa

136

de Pactuação Integrada (PPI) - Exame de Mamografia, antigo executor a SMS Campos dos

137

Goytacazes para novo executor a SMS Macaé – Leonardo Sarmento (SMS Carapebus)

138

informou que encaminhou a solicitação de remanejamento. 7. Informação sobre a pretensão do

139

município de São de João da Barra no credenciamento de uma unidade de ESF

140

(atualmente Unidade Básica de Palacete) - Keth Miranda (Suplente da SMS São João da

141

Barra) fez o informe sobre o credenciamento da unidade de ESF. 8. Solicitação de Retificação

142

da Deliberação CIB-RJ nº 5892 de 19/07/2019 para correção das referências dos municípios

143

da Região Norte na Rede de Cardiologia e Rede de Oncologia – Cintia Ferrini (Suplente SMS

144

Campos) falou sobre a solicitação de retificação na Deliberação da referência em Cirurgia de
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145

Cabeça e Pescoço que é realizada no Município de Campos para todos municípios da região.

146

Renata Carnevale informou que o erro na apresentação havia sido observado pela SAECA e que

147

seria feita a retificação. 9. Solicitação de informação sobre o processo de habilitação dos

148

Leitos de UTI Neonatal e Adulto no Hospital dos Plantadores de Cana, CNES nº 2298317,

149

para atendimento aos municípios da região Norte. Cintia Ferrini (Suplente SMS Campos)

150

explicou que os leitos estavam sendo pagos administrativamente pela SMS Campos e que não

151

iria mais pagar as internações de pacientes de fora de seu município; falou que devido a

152

necessidade da região estava solicitando informação à SAECA sobre o andamento do processo

153

da a habilitação dos leitos acima mencionado. Renata Carnevale falou que foi realizado um

154

estudo sobre leitos de UTI onde foi observado que a região Norte está com quantidade de leitos

155

melhor do que muitos países desenvolvidos e solicitou que o assunto fosse incluído na próxima

156

CIR. 10. Informes CIB/RJ- Sandro Régis (Técnico da Câmara Técnica na CIB) informou que

157

os assuntos de interesse da região foram encaminhados por e-mail aos membros da CIR. 19.

158

Informes do COSEMS/RJ- D’Stefano Marcondes (apoiador do COSEMS) estava ausente no

159

momento do assunto. Nada mais a tratar, às quatorze horas e cinco minutos, Maria de Fátima

160

Cavaleiro (Representante Titular do Nível Central) encerrou a 8ª Reunião Ordinária da CIR/N.

161

Eu, Geane Baptista, Secretária Executiva da CIR/N, lavrei e assinei a presente ata. Campos dos

162

Goytacazes, quatorze de agosto de 2019.

Geane Baptista
Secretária Executiva da CIR/N

Cintia Ferrini
Suplente SMS -Campos dos Goytacazes

Mauro Lucio Azevedo
Secretário de Saúde -SMS Conceição de Macabu

Maria de Fátima Cavaleiro
Representante Titular do Nível Central

Leonardo Sarmento
Secretário de Saúde -SMS Carapebus

Deusilane Galiza
Secretária de Saúde- SMS Macaé
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Janine Petrutes
Secretária de Saúde - SMS São Fidélis

Delba Barros
Suplente - SMS Quissamã

Keth Miranda
Suplente da SMS de São João da Barra

Comissão Intergestores Regional Norte– CIR/N
Endereço: Rua Edmundo Chagas, 116, Centro, Campos dos Goytacazes, CEP 28010-410.
Telefone: (22) 27381135
E-mail: cir.norte@saude.rj.gov.br

