Assessoria Regionalização

ATA da 08ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 26 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 10 horas e 46 minutos,
deu- se início, na sede da Secretaria Executiva CIR-Serrana, situada a Av. Euterpe
Friburguense nº 93, Centro – Nova Friburgo, através de videoconferência a 08°
Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Serrana, contando
com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
(SES) –Sra. Dayse Muller Fernandes (Representante Suplente de Nível Central
SES/RJ), Sra. Jéssica Costa Lemos (Assistente da Secretaria Executiva da CIR-S),
Sra. Alcidéa Schuenck Guilande (Representante NDVS-Serrana), Sra. Maria Giseli
Ferreira (Coordenadora da Rede de Cuidados à Pessoas com Deficiência
SAECA/SES/RJ), André Schimidt (Superintendente de Atenção Primária à Saúde
SAPS/SES/RJ), Samara Milene da Silva (Apoiadora Regional de Atenção Primária à
Saúde SAPS/SES/RJ), Rita Teles (Superintendência de Atenção Básica à Saúde
SAPS/SES/RJ), Ana Rigato (Coordenação da Área Técnica de Saúde das Crianças
SAPS/SES/RJ) e Viviane Pacheco (Coordenação da Área Técnica de Saúde das
Crianças SAPS/SES/RJ), (Do COSEMS/RJ: Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora
Regional COSEMS/RJ) Das Secretarias Municipais de Saúde: Rafael dos Santos
Martins (Suplente SMS de Cachoeiras de Macacu), Fernanda Maia (Representante
SMS de Cachoeiras de Macacu), Janaína Carvalho Cunha Guzzo(Representante SMS
Cantagalo), Luciene Pacheco Queiroz (Representante SMS de Cantagalo), Camila
Teixeira Ribeiro (Representante SMS Carmo), Sra. Vânia Lúcia Vieira Huguenin
(Titular SMS de Cordeiro), Aline Noronha (Representante SMS de Cordeiro), Sra.
Renata Ribeiro (Representante SMS de Duas Barras), Sr. Rafael Tressi (Títular SMS
de Guapimirim), Sra. Sueli Scotelaro Porto (Suplente SMS de Nova Friburgo), Sra.
Fabíols Heck (Títular SMS de Petrópolis), Sra. Denise Cristina Kronemberg
(Suplente SMS de Petrópolis), Sra. Fátima Cristina Coelho (Representante SMS de
Petrópolis), Sra. Luana Mello (Representante SMS de Petrópolis), Janaína Carvalho
Cunha Guzzo (Representante SMS Santa Maria Madalena), Viviane Viana
(Representante SMS de São José do Vale do Rio Preto), Sra. Ana Lúcia Bello
Rodrigues Ramos (Suplente SMS Sumidouro), Fabíola Garcia Barbeto (Representante
SMS de Sumidouro), Antônio Henrique Vasconcellos da Rosa (Títular SMS de
Teresópolis), Sra. Ednéia Tayt Sohn Martuchelli (Representante SMS de
Teresópolis), Sra. Raquel Pereira Proença (Representante SMS de Teresópolis), Sra.
Michelly Machado (Suplente SMS de Trajano de Moraes). A Plenária contou com a
presença da representação da SES e de 13 Secretarias Municipais de Saúde,
sendo 04 Secretários de Saúde, 17 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram
sem representação as SMS de: Bom Jardim, Macuco e São Sebastião do Alto . A
Sra. Dayse Muller iniciou a reunião saudando e agradecendo a todos pela presença,
considerando, em atenção à proposta da SE/CIR-Serrana para que a 08º Reunião
Ordinária fosse realizada de modo virtual através de videoconferência, em virtude do
cenário atual de Emergência em Saúde Pública, devido ao Coronavírus/COVID – 19.
I.Apresentação: 1. Financiamento Federal APS. Solicitado pela Sra. Thaís

Severino da Superintendencia de Atenção Primária da Saúde SES/RJ. O Sr. André
Schimidt da SAPS/ SES/RJ apresentou o Financiamenrto Federal da Atenção
Primária à Saúde. Trata-se do novo modelo de financiamento e custeio, instituído pela
Portaria MS/GM n° 2.979 de novembro de 2019. O Sr. André abordou os seguintes
componentes, da capitação ponderada que se baseia no números de cadastros válidos
e que, pode ser acompanhado através do Fundo Nacional de Saúde pelas seguintes
nomeclaturas: per capita de transição, capitação ponderada e fator compensatório de
transição, componente de desempenho com a substituição do PMAQ por um
conjunto de sete indicadores, e componente de ações estratégicas com metas e
programas estratégicos que se mantem. Reforçou também, sobre o termo da Portaria
3.263/2019, acerca de recursos para o fortalecimento das ações de cadastramneto. O
Sr. André, apresentou a situação atual de cadastros para o Programa Previne Brasil,
mostrando em planilha a possibilidade de capitação, por município e alertou que,
persisntindo a pandemia causada pelo Covid-19 e a situação atual de capitação, os
municípios terão grandes perdas para o ano de 2021, apresentando também, a planilha
em relação da previsão do impacto financeiro. A apresentação suscittou dúvidas e
questionamentos dos municípios presentes, e as dúvidas foram devidamente
respondidas pelo Sr. André Schimidt. A Secretaria Executiva da CIR-S, enviará após
a esta Plenária aos municípios via e-mail a apresentação realizada. II. Pactuação: 1.
Ata da 07º Plenária Ordinária da CIR-Serrana do ano de 2020. A minuta da Ata
será disponibilizada aos gestores para apreciação e considerações, com vistas à
pactuação na 09º Plenária Ordinária da CIR-S. Na ocasião a Sra. Dayse Muller
informou, que, tendo em vista o fato de que a Secretaria Executiva da CIR-S esteve
envolvida na articulação da demanda solicitada pela Coordenação da
RCPD/SAECA/SES/RJ para a elaboração/ atualização do Plano da RCPD, visando a
pactuação do documento no prazo solicitado, não foi possível que a Ata chegasse ao
Nível Central com a antecedência necessária à sua revisão. 2. Ratificar Deliberação
Ad Referendum de julho de 2020. A Sra. Jéssica, Assistente da SE/CIR-S expôs
explicou, que na 07º Plenária Ordinária da CIR-S o município de Teresópolis
informou que iria iniciar o processo para a solicitação de remanejamento de PPI,
referente à reabilitação auditiva, para alteração do município prestador de Natividade
para o município de Duque de Caxias. Considerando o momento em que a Grade de
Referência está sendo revisada, a proposta foi aprovada Ad Referendum, sendo
necessário retificar a Deliberação CIR-S nº 011, de 29 de julho de 2020,que trata das
referências regionais para os serviços da Rede de Cuidados a Pessoas com
Deficiência. Na ocasião a Sra. Maria Giseli esclareceu que a Grade de Referência está
em vigência e tem como objetivo passar nas 09 regiões do ERJ para atualização e
ciência dos gestores em relação ao status da habilitação, ciência das pactuações de
acordo com a PPI, serviços referenciados na região, e por fim, seguir em anexo ao
Plano Estadual da RCPD com as atualizações. A mesma ressaltou ter solicitado
celeridade ao município de Terezópolis na última Plenária, considerando o tempo
demandado para avaliação da SAECA e pactuação em definitivo. Entretanto,
informou que não houve tempo hábil para que fosse finalizado este fluxo. Sem
nenhum tipo de objeções, os gestores presentes ratificaram a deliberação apresentada.
3. Plano de Ação Regional da Rede de Cuidados à Pessoas com Deficiência da
Região Serrana. A Sra Raquel Proença representante regional do GC da RCPD,
informou que o GC realizou encontros periodicamente, contando com intenso apoio
da SE/CIR-S e Área Técnica da SES, para que as consolidações e atualizações fossem
realizadas, tendo em vista o prazo estabececido pela Coordenação Estadual da RCPD,
em atendimento a solicitação do Ministério da Saúde. Trata- se da resposta ao Ofício
Circular nº 8/2020/CGSPD/DAET/SAES/MS, que solicita a elaboração do Plano
Estadual da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência, sendo também solicitado
que seja realizada uma atualização/elaboração do Plano de Ação Regional- PAR para
compor o Plano de Ação Estadual. A Sra. Raquel apresentou o PAR da região de
forma sintética, abordando os objetivos , diretrizes e componentes do mesmo, além do

custeio, operacionalização e os eixos que serviram de base para a elaboração do
Plano, assim como a proposta de serviços a serem habilitados pelo Ministério da
Saúde , e os fluxos de acesso, estabelecendo a intersetorial e integraçaõ dos serviços.
Foi apresentada também, a planilha de escalonamento de pleitos , incluindo os
municípios de Petrópolis e Nova Friburgo. Nova Friburgo pleiteia habilitação de um
CER II na unidade da APAE com o recebimento de custeio na modalidade Física e
Intelectual, mantendo as referências anteriormente pactuadas e contemplando a região
para o ano vigente, enquanto Petrópolis apresenta proposta de implantar um CER II
na modalidade Física e Intelectual no município , para construção no ano de 2021,
visando ampliação de acesso e maior integralidade do cuidado aos munícipes da
região. Informou que no Plano há uma observação em relação ao município de
Teresópolis, sobre posterior remanejamento de PPI da referência de Natividade para
Duque de Caxias. Em seguida, a Sra Maria Giseli informou que o Plano apresentado
foi apreciado pela mesma e pela Sra. Beatriz da área técnica estadual da RCPD, sendo
feitas considerações em relação ao fluxo de atendimento, que apesar de descrito na
grade de referência da região, deve estar descrito também neste fluxo de atendimento,
e solicitou o ajuste. O documento foi enviado a SE/CIR-S, para que junto aos
cooredenadores da região sejam realizados os ajustes para adequação. Em seguida, a
Sra. Maria Giseli parabenizou a Sra. Jéssica representando a SE/CIR-S e todos os
Coordenadores municipais por todo empenho. A Sra. Jéssica e a Sra. Raquel
aproveitaram o ensejo e agradeceram também aos municípios pela colaboração, em
destaque os municípios de Cachoeiras de Macacu, Petrópolis e Teresópolis. Diante o
exposto, foi pactuado pelos gestores o Plano de Ação da Rede de Cuidados a Pessoas
com deficiência da região Serrana. 4. Cursos Qualificação de Multiplicadores na
Saúde e Metodologias Aplicadas a Educação Permanete em Saúde. Foi pactuada a
distribuição de vagas paras os cursos de Qualificação de Multiplicadores na Saúde e
Metodologias Aplicadas a Educação Permanente em Saúde, em parceria com a Escola
de Contas e Gestão do TCE/RJ, que tem como objetivo instrumentalizar os
profissionais que atuam no campo da Educação Permanente em Saúde, visando
ferramentas que favoreçam as ações educativas desenvolvidas com gestores e,
profissionais de saúde, bem como mudanças das práticas, dos processos de trabalho,
através de aplicações educacionais
problematizadoras e eficazes. Foram
disponibilizadas dez vagas para a região Serrana, considerando que o critério de
distribuição das vagas seria a priorização de membros da CIES Regional. A proposta
enviada pela Comissão de Integração Ensino e Serviço contemplava 02 vagas para o
município de Petrópolis, 02 para Trajano de Moraes, 01 para Cachoeiras de Macacu,
01 para Carmo, 01 para Duas Barras, 01 para Guapimirim e 01 para Santa Maria
Madalena, restando 01 vaga para o curso de Qualificação de Multiplicadores. A Sra.
Vânia Huguenin, gestora da SMS de Cordeiro solicitou a indicação da Sra. Lívia
Werneck, Coordenadora de Educação Permanente de seu município para a vaga ainda
disponível, tendo a proposição sido aprovada por esta plenária. O curso será realizado
através de vídeoconferência e, a Secretaria Executiva da CIR-S enviou via e-mail aos
municípios a programação completa. 5. Fluxo e Cobertura da Triagem Neonatal,
Teste de Pezinho em tempos de Pas ndemia na Região Serrana. Foi apresentada
pela Sra Ana Rigato, representante da Área Técnica de Saúde das Crianças da
SES/RJ, a situação da Triagem Neonatal biológica e o, fluxograma do Teste de
Pezinho, em tempos de pandemia, a adesão da região ao preenchimento dos formulários e, o
panorama das amostras retidas no Estado/ RJ, destacando a situação da região Serrana e ações
realizadas pela SES/RJ. A Sra. Ana informou que , em relação aos atrasos dos resultados dos
exames a maioria dos municípios da região tem enviado as amostras via portador, entretanto o
município de Duas Barras apresenta atraso de quinze dias. Dra. Ana informou que a área
técnica tem mantido permanente articulação com os municípios, além de mantidas as
orientações por Notas Técnicas. O GT do teste do pezinho segue se reunindo, sendo
acompanhado pelo Conselho Estadual de Saúde. Na perspectiva de manter o fluxo e aumentar
a cobertura do teste do pezinho, foi pactuado pelos gestores presentes a garantia da

continuidade de coleta da triagem neonatal nos municípios da região Serrana, estendida a
todos os recém nascidos, ficando ; estabelecida a garantia da entrega do material no serviço
de referência em triagem neonatal no município do Rio de Janeiro, semanalmente através do
portador, considerando, tratar-se de um serviço essencial.
II. Informes: 1.

Credenciamento junto ao SUS da Clínica de Fisioterapia Carriolo (SMS de
Cordeiro). Informe solicitado pela Secretária Municipal de Saúde de Cordeiro, Sra. Vânia
Huguenin, para ciência do colegiado sobre o credenciamento junto ao SUS da Clínica de
Fisioterapia Carrielo Ltda, CNPJ nº 30.351.761./0002-30. A Secretaria Executiva da CIR-S,
recebeu via e-mail o Ofício e em anexo a Ata com a aprovação do Conselho Municipal de
Saúde de Cordeiro. 2. Situação de demanda Locorregional e Acesso a Procedimentos
Ambulatorias e Hospitalares Especializados não Covid-19. A Sra. Dayse reforçou o
informe, solicitado pela Sra. Dayse Aguiar Assessora Chefe de Regionalização, para fins de
discussão regional e identificação dos principais nós críticos, no atual cenário
epidemiológico. A Sra. Dayse explicou que, este tema tem sido objeto de fala da Sra Dayse
Aguiar em reuniões anteriores, no sentido de que se busque monitorar localmente o impacto
da pandemia sobre a assistência aos demais agravos. Foi feita uma rápida consideração

sobre os impactos das desassistência a outras áreas pelo foco no Covid-19,
recomendando que os gestores municipais busquem informações sistematizadas sobre
essa situação, permitindo o seu enfrentamento. Em seguida a Sra. Solange Cirico,
apoiadora do COSEMS, informou que outras regiões relataram dificuldades que
culminaram com esta demanda, entretanto, na região Serrana não houve até o
momento este manifesto nos grupos, quanto à dificuldade de acesso aos municípios
de suas referências, especialmente nas áreas de oncologia, cardiovascular, oftalmo. O
objetivo deste ponto de pauta é identificar se há comprometimento de acesso, que
pode implicar no agravamento destas doenças. A Sra. Vânia Huguenin, Secretária do
município de Cordeiro, informou dificuldades de acesso a procedimentos
cardiovasculares e de com alguma melhora em relação a oftalmo, observando que
ainda há procedimentos represados, como os dependentes de acesso a referências
localizadas fora da região. A secretária destacou que seu relato se restringe ao
observado no município de Cordeiro. Por fim, a Sra. Dayse sugeriu, que os gestores e
representantes busquem um diagnóstico local sobre esse cenário e, se possível, o
compartilhem para discussão na Câmara Técnica da CIR, para que seja possível
elaborar o panorama regional. 3. Taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid-19 (SECCovid). Por solicitação da Secretária Extraordinária de Covid-19, a Sra. Dayse reforçou a
apresentação pactuada na 08º Ordinária da CIB/RJ, relativa ao monitoramento das taxas de
ocupação de leitos UTI Covid-19 nos municípios. A SEC-Covid, solicita a colaboração dos
municípios em relação à transparência diária de suas taxas de ocupação, para qualificação do
cálculo dos indicadores que contribuem para a elaboração do mapa de risco, orientando as
medidas de flexibilização. Em seguida a Sra. Solange, informou que há uma preocupação pois
os municípios tem relatado que as taxas de ocupação “não batem” com a informação
divulgada pelo estado. Informou também que em conversa com o grupo de apoiadores do
COSEMS foi sugerida a padronização da metodologia usada para divulgação dos boletins
diários, visando reduzir divergências. Em seguida, informou que houve concordância da
gestora do município de Cordeiro com essa proposta. A Secretária Vânia informou que o
número de casos de seu município nas últimas semanas foi atípico, com aumento expressivo,
que atribui à flexibilização, informando que Cordeiro se encontra com 60% de ocupação
destes leitos. A Sra. Vânia informou também, que em contato telefônico com o Sr. Mário
Ségio, Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da SES/RJ, informou o
ocorrido. Em seguida a Sra Sueli Porto, representante do município de Nova Friburgo,
reiterou que o mesmo vem acontecendo em Nova Friburgo, bem como o aumento da
ocupação dos leitos de UTI também nos hospitais privados do município, e acredita, que
retomada as atividades econômicas tenha contribuído para o aumento de novos casos Covid19, além do aumento observado de demandas rotineiras, como os acidentes de trânsito. A Sra
Fabíola Heck, Secretária municipal de Petrópolis, informou também, sobre o cenário atual de
Petrópolis, que considerando a média móvel da semana obteve a informação que houve um
aumento 43% de casos de Covid-19, assim como, o aumento de internações hospitalares
observado, sendo assim reforçou que a padronização dos boletins neste momento será de
suma importância para que assim haja uma comparação aos dados no Estado. A Sra. Alcidéa

representante técnica do NDVS-Serrana, justificou que as divergências podem acontecer ,
considerando que os casos podem ser considerados segundo data de início de sintomas ou
data de notificação. Destacou a Nota Técnica SEC-COVID N°03/2020, mencionada no GT
VS, que abordou a questão das divergências podendo haver variação em função da divulgação
por semana epidemiológica, notificação, início de sintomas, sendo que cada forma de
avaliação pode vir a influenciar dados, gerando conflitos nessas informações. Em seguida, a
Sra. Vânia explicou, que o município de Cordeiro tem se baseado nos resultados do PCR,
portanto no início dos sintomas, e será fundamental uma padronização. Destacou as
deficiências de RH para atuar na vigilância, tendo seu municcípio feito um aporte no setor
para esta qualificação. Por fim, a Sra. Alcidéa informou, que o NDVS- Serrana e a
SVEA/SES vem buscando esse alinhamento de informações já havendo uma mobilização
entre o NDVS-S e municípios nesse sentido. Sugeriu que a demanda por padronização seja
apresentada ao Sr. Mário Sérgio, da SVS/SES. 4. Ciclo de Planejamento – Formulário
Google Forms. Informe solicitado pela Superintendência de Planejamento SES/RJ, para
reforçar a necessidade dos municípios em responderem ao Formulário Google Forms. Tratase de um questionário para diagnóstico, acerca da estrutura de Planejamento em Saúde dos
municípios do Estado do Rio de Janeiro, em face a pandemia da Covid-19. A Sra. Jéssica
reforçou, que foi enviado previamente, aos gestores e coordenadores, via e-mail, através da
Secretaria Executiva da CIR-S, onde é informado o link a ser acessado, e o prazo final, que se
encerra em 31/08/2020. 5. Repasse de Bolsa de Colostomia. Informe inserido por solicitação
da Sra. Fabiola Heck, Secretária Municipal de Petrópolis, através do Ofício n° 570/2020.
Solicita à SES informações sobre o valor repassado para Bolsas de Colostomia. A Sra.
Fabíola Heck, informou a necessidade de revisão desses valores considerando que o
município é polo regional desde 2012 e os pacientes cadastrados, porém os valores gastos
superam o valor anual que o município está recebendo. A Sra. Dayse Muller, informou que
levará a demanda a área Tecnica responsável da SES/RJ e posteriomente dará um retorno a
SE/CIR-S, com vistas ao município de Petrópolis. A Sra. Solange sugeriu que , previamente,
seja feito levantamento com objetivo de avaliar se de fato os pacientes atendidos no
município são da região, pois pode estar ocorrendo atendimento a municípios de outras
regiões. Destacou também que o município de Petrópolis observe se está sendo inserida a
produção do Polo no faturamento no SIA, pois assim a SES poderá obter pelo TABNET as
informações do número real de pacientes, a Sra. Fabíola informou que irá solicitar o
levantamento. 6. Informes Vigilância (NDVS). A Sra. Alcidéa Schuenck, Técnica do
NDVS-Serrana, atualizou o Cenário de Arboviroses, de acordo com os dados da

apresentação realizada durante a última Plenária CIB/RJ. A Sra Alcidéa apresentou o
monitoramento e atualizou o número de casos de sarampo no estado e na Região
Serrana, que se encontra com casos confirmados em Cachoeiras de Macacu, Nova
Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, destacando a diminuição de casos. Também,
apresentou as atualizações do Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, com foco no panorama
da Região Serrana, e o mapa de incidência acumulada de casos confirmados de COVID-19
na região e deu informes sobre o monitoramento de casos, de acordo com os dados da
apresentação realizada pelo Sr. Mário Sérgio o Superintendente de Vigilância Epidemiológica
e Ambiental SES/RJ na 08º Ordinária da CIB/RJ e no GT VS. A Sra. Alcidéa reforçou
também, a apresentação realizada no GT VS que aborda o número de casos de esporotricose
humana no Estado do Rio de Janeiro, com foco na região Serrana, e reforçou os termos da
Resolução SES/RJ Nº 634/2013, que trata sobre os casos de suspeita ou confirmação de
esporotricose humana, que deverão ser notificados e registrados, semanalmente, no Sistema
de Informação de Agravos de Notificação – SINAN e da Portaria nº 264 de 17 de fevereiro de
2020, que altera a Portaria de consolodação nº 4/GM/MS de 28 de setembro de 2017; está
Portaria inclui na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de
saúde pública novas doenças, entre elas a esporotricose e a paracoccidioidomicose. Apesar de
já existir uma ficha de notificação no SINAN, foi elaborado pela SES/RJ, uma ficha de
notificação para a esporotricose também no FormSUS com um detalhamento maior das
informações. Destacou aumento de os casos de esporotricose animal, principalmente em
felinos, e apresentou o mapa com o número de casos do Estado do Rio de Janeiro dando
ênfase na região Serrana. Informou sobre as dificuldades enfrentadas pelos municípios em
relação à notificação por parte dos veterinários da rede privada, dificultando o conhecimento
real da situação na região. A Sra. Alcidéa informou, sobre a campanha nacional de

vacinação contra influenza, em que a região Serrana atingiu os 83% de cobertura e

não atingindo os 90% como recomendado em todas as faixas prioritárias , embora,
com alcance da meta em idosos; informou também, sobre a cobertura de triplice viral
e sobre o risco de reintrodução da poliomielite triplice viral, tendo em vista a baixa
cobertura. E por fim, a Sra. Alcidéa reforçou os termos do Ofício SVS/MS nº
129/2020, que apresenta a Avaliação e Monitoramento das Coberturas Vacinais no período
de janeiro a junho de 2020, registrados nos Sistemas de Informações do Programa Nacional
de Imunizações no primeiro semestre de 2020, diante do cenário epidemiológico do COVID19, informando que o referido Ofício será enviado via e-mail aos municípios. 8. Informe
COSEMS. A Sra. Solange Cirico deu início aos informes, agradecendo aos municípios da
região acerca das respostas realizadas em relação a pesquisa de avaliação do Projeto da Rede
Colaborativa, projeto dos apoiadores, pois o CONASEMS está renovando a parceria com o
Ministério da Saúde no qual o mesmo solicitou um retorno das avaliaçõs dos municípios em
resposta da importância do projeto. Em seguida a mesma reforçou a discussão realizada no
GT AB, a respeito do Plano de retomada das atividades econômicas dos municípios,
reforçando que estejam estes atentos aos novos protocolos nas unidades de Saúde, tendo em
vista a atenção aos grupos de comorbidade, pré-natal, imunização dentre outros. Informou
que o CONASEMS em parceiria com o navegador da Google, disponibilizou quarenta mil
acessos para reuniões através do aplicativo Meet, o que será divulgado à região. A Sra.
Solange ressaltou também, que os municípios verifiquem seu CNES, pois Ministério da
Saúde está zerando as habilitações Covid-19, o que foi sinalizado pelo município de
Petrópolis, indicando que a qualquer problema, entrem em contato com SAECA/SES.
Informou que o 03° encontro virtual do Idéa SUS, será realizado no dia 27/08/2020 e o link
já foi encaminhado aos gestores. Reiterou que as inscrições para os trabalhos/2020 estão
abertas e que o encontro será focado apenas no tema Covid-19. Para a amostra do “Brasil aqui
tem SUS” acerca do 01° Congresso Nacional do CONASEMS virtual, divulga que as
inscriçoes estão abertas. A Sra. Solange reforçou também, que o link com um questionário
enviado via e-mail aos municípios, trata-se da parceria do CONASEMS com a
Universidade de Zurique e a FGV acerca de uma pesquisa orçamentária em relação aos gastos
com o Covid-19 e está sendo realizada mundialmente e, destacando que a região apresentou
um percentual baixo de resposta. A mesma, destacou sobre a necessidade de fechamento do
Relatório Quadrimestral no Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos na Saúde SIOPS, pois há municípios que não homologaram, sendo que o prazo se encerra em
31/08. Indicou que os municípios atentem ao fato, em especial os que sofreram mudanças na
gestão.. Em seguida, reforçou sobre o recurso enviado pelo Ministério da Saúde ao
Programa de Saúde na Escola, para a garantia de EPIs no contexto da volta as aulas para
todos os funcionários das unidades e alunos. A recomendação é de que as máscaras infantis
sejam transparentes e que haja restruturação em salas. Em reunião da CIES-Serrana foi
abordada a possibilidade de capacitação para a saúde escolar, e a representante da instituição
FASE de Petrópolis informou que estariam dispostos a realizar esta capacitação voltada a
Rede de Educação, no entanto Solange informou que os municípios precisam sinalizar quais
as suas necessidades. Solange ressaltou, que os municípios não deixem de incluir
informações em relação ao Portal da Transparência, e recomendou para que os mesmos
façam prestações de contas para os recursos Covid-19 aos Conselhos Municípais e as
Câmaras Municipais, bem como façam as respectivas convocações para as reuniões e
posteriormente disponibilizem no Portal da Tranparência de seus municípios. Por fim,
reforçou que os municípios não deixem de incluir em seus Planos de Saúde na PAS e no
Orçamento Municipal os recursos extraorçamentais, repassados tanto pelo Ministério da
Saúde quanto pela SES/RJ, e sobre o retorno do Projeto Lean em que os municípios que
aderiram foram; Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Sem nenhum outro assunto a tratar,
a reunião foi encerrada. Eu, Jéssica Costa Lemos, Assistente da Secretaria Executiva da
CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente Ata. Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2020.
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