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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIR CS – 28/07/2021
1

Ao vigésimo oitavo dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e dez

2

minutos, foi realizada a 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul

3

ano de 2021 através de videoconferência com a SES/RJ, com a presença dos seguintes

4

membros: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro: Representante Nível Central,

5

Elisabet Pauer; Suplente Representante Nível Central, José Wilson Firmida;

6

Executiva da Comissão Intergestores Regional Centro Sul, Juliana Carvalho; Assistente da

7

Comissão Intergestores Regional Centro Sul, Patricia Dias Ribas; Coordenadora do Núcleo

8

Descentralizado de Ações de Vigilância em Saúde Centro Sul, Patrícia Moza; Coordenador

9

da Central de Regulação Centro Sul Fluminense, Marcelo Rubens. Secretários (as)

10

Municipais de Saúde: Gilmara Garcia (Areal), Camila Miranda (Miguel Pereira), Alessandra

11

Ferreira (Paraíba do Sul), Paulo José Lima de Oliveira (Paty do Alferes) e Izabel Mendonça

12

(Três Rios). Suplentes: Marciel Furtado (Areal), Eliane Faza (Comendador Levy Gasparian),

13

Fátima Maria (Engenheiro Paulo de Frontin), Rafael Ferreira da Silva e Raquel Leal

14

(Mendes), Marcos Barros (Miguel Pereira), Maria Aparecida Souza (Paracambi), Liliane

15

Quintella (Paraíba do Sul), Edward Leão (Paty de Alferes), Graziela Scoralick (Três Rios) e

16

Fátima Cartaxo (Vassouras). Em relação aos membros da CIR, a Plenária contou, portanto,

17

com a presença de 05 (cinco) Secretários Municipais de Saúde: Areal, Miguel Pereira,

18

Paraíba do Sul, Paty do Alferes e Três Rios, de 10 (dez) Suplentes: Areal, Comendador Levy

19

Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul,

20

Paty de Alferes, Três Rios e Vassouras e 02 (dois) representantes do nível central da SES.

21

Convidados: Dilian Hill (Apoiadora da Região Centro Sul do COSEMS RJ); Charles de Deus

22

(representante da Câmara Técnica de Paracambi); Sr. André Schimidt (Superintendência de

23

Atenção Primária à Saúde – SAPS/SVAPS/SES-RJ). Sra. Elisabet cumprimentou a todos e

24

deu inicio a reunião. I. Apresentação: 1. Apresentação PREFAPS. Sr. André iniciou

25

informando que o Programa de Financiamento da Atenção Primária à Saúde do Estado do

26

Rio de Janeiro (PREFAPS) teve inicio em 2019, através da Resolução SES nº 1.846, de 09 de

27

maio de 2019, com o objetivo de apoiar a Atenção Primária à Saúde dos municípios a partir

28

do incentivo à manutenção e expansão das equipes vinculadas à Estratégia da Saúde da

29

Família e outras ações que visam à qualidade da atenção; apresentou a Avaliação de

Secretária
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30

desempenho do ano de 2020, que foi encaminhada aos gestores através do Informe Técnico

31

SAPS/SVS/SES/RJ, de 01 de junho de 2021. Cientificou que a Deliberação CIB-RJ n.º 6.404,

32

de 13 de maio de 2021, atualizou o Componente Desempenho do PREFAPS e seu rol de

33

indicadores e metas. A Resolução SES/RJ nº2.348, de 15 de julho de 2021, atualizou os

34

valores financeiros do programa para o ano de 2021. Salientou que os recursos serão

35

transferidos em periodicidade quadrimestral, do Fundo Estadual de Saúde para os respectivos

36

Fundos Municipais de Saúde e que os valores financeiros recebidos serão reavaliados

37

quadrimestralmente, sofrendo reduções em caso de equipes inativadas. Enfatizou que a

38

utilização dos recursos financeiros de que trata esta resolução deverá observar: I - Recursos

39

dos Componentes I e III, originários da ação Fomento à Expansão e à Qualificação da

40

Atenção Básica nos Municípios e podem ser utilizados em ações de custeio, em

41

conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica e coerente com as diretrizes dos

42

Planos Municipais de Saúde. II - Recursos do Componente II, originário da ação Construção

43

e Aparelhamento de Unidades Básicas de Saúde que devem ser utilizados para investimento,

44

em conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica e coerente com as diretrizes dos

45

Planos Municipais de Saúde. Sobre a prestação de contas municipal referente à execução

46

orçamentária e financeira de que trata esta resolução deverá obedecer ao estabelecido na Lei

47

Complementar nº 141/2012 e no Decreto nº 42.518/2010, naquilo que esse não for

48

contraditório àquela. Informou o link de acesso da página da Secretaria Estadual de Saúde,

49

onde estão todos os dados apresentados e mais algumas informações pertinentes ao assunto, e

50

se colocou a disposição para sanar qualquer dúvida. 2. Monitoramento dos casos Covid-19

51

na região Centro Sul e Informes Vigilância em Saúde. Sra. Patrícia Moza apresentou o

52

monitoramento regional COVID-19 e ressaltou que, embora tenha diminuído a diferença

53

entre os dados regionais e municipais, alguns municípios ainda apresentam uma diferença

54

substancial. Informou que o NDAVS CS consolida semanalmente esse levantamento e envia

55

por e-mail às quintas-feiras com os dados encaminhamos pelos municípios às quartas-feiras.

56

Sobre os Informes da Vigilância em Saúde, alertou para a data de 25 de setembro com o dia

57

“D” para a Campanha de vacinação antirrábica canina e felina no ano de 2021 e que a Meta

58

para 2021 é de 87% da população canina e felina vacinados. Lembrou-se do envio dos Planos
2
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Municipais de Ação DCNT Fases 1ª 4 que foram prorrogados até 31/08/2021 – Matrizes das

60

Assistências para as DANTS. 3. Panorama do acompanhamento da ocupação;

61

habilitação/financiamento, Plano de Contingência e parametrização no SER dos leitos

62

Covid-19 Região Centro Sul. Sr. Marcelo informou que a taxa de ocupação das UTIs na

63

região teve uma pequena diminuição nesse mês. Sra. Juliana apresentou o panorama de

64

acompanhamento da ocupação dos leitos UTI na região. Explicou que houve uma diminuição

65

significativa do quantitativo de internações na região Centro Sul. Informou que, em consulta

66

aos técnicos da região, foi verificado, que neste momento não há necessidade em realizar o

67

acompanhamento da ocupação de leitos considerando o reduzido número de internações em

68

leitos COVID-19. Solicitou aos gestores que essas informações fossem retiradas das

69

apresentações mensais e caso seja necessário retornaria. Sra. Elisabet perguntou aos presentes

70

se estavam de acordo com a proposta. Todos acordaram. II. Pactuação: 1. Atualização

71

Plano de Atenção Regional da Rede de Urgência e Emergência região Centro Sul – PAR

72

RUE. Sra. Juliana apresentou o Plano de Ação Regional da Rede de Urgência e Emergência.

73

Informou que alguns municípios ainda não enviaram os dados, entretanto se comprometeram

74

de estar encaminhando para fechar o PAR. Sra. Elisabet perguntou se todos concordavam em

75

pactuar com a ressalva que se não fossem encaminhados os dados que estão faltando, a

76

referida deliberação seria revogada. O PAR foi aprovado. 2. Atualização Grade de

77

Referência e contrarreferência Rede de Urgência e Emergência região Centro Sul. Sra.

78

Juliana apresentou a Grade de Referência e contrarreferência Rede de Urgência e Emergência

79

região Centro Sul. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 3. Descredenciamento

80

dos 120 leitos SUS após o fechamento da Clínica de Repouso Três Rios – CNES:

81

2292661, situada no município de Três Rios. Sra. Patrícia Ribas informou que, a Secretaria

82

Executiva da CIR CS, recebeu o Ofício nº 051/2021 SMSDC/SMS, de 28 de maio de 2021,

83

do município de Três Rios, dando ciência a essa Comissão Intergestores Regional Centro Sul

84

sobre o encerramento total das atividades da Clínica de Repouso Três Rios Ltda, em 12 de

85

maio de 2021 e a conclusão do processo de desinstitucionalização dos pacientes internados,

86

resultando no fechamento dos 120 leitos SUS disponibilizados pela instituição e foi solicitada

87

pela área técnica da SES/RJ que este ponto fosse pactuado em CIR. Todos acordaram. 4.
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Ratificar as pactuações dos remanejamentos/ reprogramações referentes aos 120 leitos

89

psiquiátricos do munícipio de Três Rios da região Centro Sul do estado do Rio de

90

Janeiro. Sra. Patrícia Ribas informou que na reunião do Grupo Condutor Regional RAPS

91

CS, realizada em 01 de abril de 2021, através de videoconferência, com os municípios que

92

aportavam seus recursos para o município de Três Rios, referentes à Assistência Psiquiátrica

93

dos 120 leitos SUS da Clínica de Repouso Três Rios, CNES nº 2292661, situada na Praça Dr.

94

Antônio de Almeida Filho, nº34, Bairro Boa União, localizada no município de Três Rios,

95

pertencente à Região Centro-Sul do Estado do Rio de Janeiro, ficando acordado, com o

96

encerramento das suas atividades junto ao SUS, que os recursos financeiros destinados a cada

97

municipio iria para a Reserva Técnica dos mesmos. Nesta mesma reunião técnica também foi

98

acordado o Remanejamento/Reprogramação da PPI para custeio, até que os referidos leitos

99

em Hospital Geral sejam habilitados pelo Ministério da Saúde, dos (09) nove leitos da

100

Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral no Hospital Nossa Senhora da

101

Piedade localizada no município de Paraíba do Sul, CNES:2276186, para atendimento aos

102

municípios consorciados de: Areal, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia e Três Rios.

103

Todos anuiram o feito. Sra. Elisabet solicitou que seja apresentado o item 4º do Informe para

104

que sejam esclarecidas as pactuações e informes seguintes a pauta. III Informe 4. Fluxo

105

para a solicitação do Programa de Apoio Financeiro para construção e/ou reforma e/ou

106

equipar e/ou mobiliar as Unidades Hospitalares dos municípios do Estado do Rio de

107

Janeiro. Sra. Juliana informou que no dia 21 de julho de 2021 foi publicada a Deliberação

108

CIB-RJ nº 6.465, pactua o Programa de Apoio Financeiro para construir e/ou reformar e/ou

109

equipar e/ou mobiliar as unidades hospitalares nos municípios do estado do Rio de Janeiro, e

110

que o fluxo para a solicitação para participar do Programa de Apoio Financeiro para

111

Construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar as Unidades Hospitalares nos

112

Municípios do Estado do Rio de Janeiro, será realizada por meio de ofício por parte do

113

município ao Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro - SES/RJ, desde

114

que atendam os requisitos a saberem: I - Pertencer a esfera da administrativa pública

115

municipal. II - Não ser hospital psiquiátrico ou asilar ou casa de repouso. Art. 3º - As

116

solicitações para participar do programa deverão respeitar a faixa de valores de acordo com o
4
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quantitativo de leitos existentes nos hospitais. Os ofícios de solicitação para participar do

118

Programa deverão ser encaminhados ao Gabinete do Secretário da SES/RJ, acompanhados do

119

memorial descritivo. Em caso de construção ou reforma também deverão ser anexados o

120

projeto básico arquitetônico e o plano de trabalho. Concomitantemente deverá ser enviado

121

ofício, com cópia do memorial descritivo, para a Secretaria Executiva da Comissão

122

Intergestores Regional - CIR, da respectiva região de saúde, solicitando inclusão na pauta.

123

Quando a unidade hospitalar for realizar atendimentos no âmbito municipal, deverá ser

124

solicitado informe na CIR e se for atendimentos no âmbito regional deverá ser solicitada

125

pactuação na CIR. As solicitações para participar do programa poderão ser feitas por todos os

126

municípios e serão submetidas a uma avalição técnica da SES-RJ. Sra. Juliana explicou que

127

devido a prerrogativa de prazo instiuido de 45 dias pela Deliberação achou oportuno trazer

128

essas pactuações e informes mesmo ainda não tendo recebido o Oficio e Memorial Descritivo

129

dos municipios que farão o pleitos, mas que conversou com os gestores por telefone e os

130

mesmo se comprometeram a encaminhar a CIR e ao Gabinete do Secretário Estadual de

131

Saúde a documentação, conforme solicitado na pactuação CIB/RJ. Sra. Elisabet deu

132

continuidade a pauta. 5. Solicitação de financiamento Estadual para construir, equipar e

133

mobiliar o novo Hospital Municipal no município de Mendes, conforme Deliberação

134

CIB-RJ nº 6.465, de 21 de julho de 2021. Sr. Rafael informou que, a pedido do Secretário

135

Municipal de Saúde de Mendes, Dr. Ernandes de Oliveira Filho, e considerando reunião com

136

Secretário Estadual no dia 19/07 na SES/RJ, considerando situação estrutural do Hospital

137

Municipal Santa Maria, traz a solicitação para inclusão de pauta para a pactuação da

138

solicitação de financiamento estadual para construção do novo Hospital Municipal de

139

Mendes, que também realizará exames e atendimentos para a região. 6. Solicitação de

140

financiamento Estadual para a construir, equipar e mobiliar o Complexo Municipal de

141

Saúde (Hospital Municipal, UPA 24h, CER, CEO, Hangar/ Heliponto), que atenderá a

142

região, conforme Deliberação CIB-RJ nº 6.465, de 21 de julho de 2021. Dra. Camila

143

Miranda, Secretária Municipal de Saúde de Miguel Pereira, traz a solicitação para inclusão de

144

pauta para a pactuação da solicitação de financiamento estadual para a construção do

145

Complexo Municipal de Saúde (Hospital Municipal, UPA 24h, CER, CEO, Hangar/
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Heliponto), que atenderá a região. 7. Solicitação de financiamento Estadual para aquisição

147

de equipamento de Tomografia Computadorizada para o município de Miguel Pereira

148

que atenderá a região, conforme Deliberação CIB-RJ nº 6.465, de 21 de julho de 2021.

149

Dra. Camila Miranda, Secretária Municipal de Saúde de Miguel Pereira, encaminhou o

150

Oficio direcionado a SE CIR CS com a Comunicação de que o Equipamento de Tomografia

151

Computadorizada doado pelo Governo do Estado do RJ ao município em 2017, para

152

instalação no Hospital Municipal Luiz Gonzaga, apresenta defeitos que impedem o

153

funcionamento e solicita a aquisição de novo equipamento. 8. Solicitação de financiamento

154

Estadual para construir, equipar e mobiliar o novo Hospital Municipal de Três Rios,

155

que atenderá a região, conforme Deliberação CIB-RJ nº 6.465, de 21 de julho de 2021.

156

Dra. Izabel Mendonça, Secretária Municipal de Saúde de Três Rios, traz a solicitação para

157

inclusão de pauta para a pactuação da solicitação de financiamento estadual para a construção

158

e/ou reforma do Hospital Municipal de Três Rios que realizará exames e atendimentos para a

159

região. 9. Solicitação de financiamento Estadual para reformar, equipar e mobiliar a

160

UPA Regional Centro Sul, localizada no município de Três Rios, conforme Deliberação

161

CIB-RJ nº 6.438/2021. 10. Solicitação de financiamento Estadual para reformar,

162

equipar e mobiliar a Central Regulação Médica SAMU-192 da região Centro Sul,

163

localizada no município de Três Rios, conforme Deliberação CIB-RJ nº 6.463/2021. Dra.

164

Izabel Mendonça, Secretária Municipal de Saúde de Três Rios, traz a solicitação para

165

inclusão de pauta para a pactuação da solicitação de financiamento estadual para a construção

166

e/ou reforma da UPA 24h e para a Central Regulação Médica SAMU-192 da região Centro

167

Sul. III. Informes: 1. Solicitação de financiamento Estadual para reformar, equipar e

168

mobiliar o Hospital Municipal no município de Areal, conforme Deliberação CIB-RJ nº

169

6.465, de 21 de julho de 2021. Dra. Gilmara Rocha, Secretária Municipal de Saúde de Areal,

170

considerando reunião com secretário Estadual no dia 19/07 na SES, considerando situação

171

estrutural do Hospital Municipal Nossa Senhora das Dores, solicita que seja incluído na pauta

172

a solicitação de financiamento estadual para a reforma do Hospital Municipal de Areal. 2.

173

Solicitação de financiamento Estadual para reformar, equipar e mobiliar o Hospital

174

Municipal no município de Engenheiro Paulo de Frontin, conforme Deliberação CIB6
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RJ nº 6.465, de 21 de julho de 2021. Dr. Rider Santiago, Secretário Municipal de Saúde de

176

Engenheiro Paulo de Frontin, solicita que seja incluído na pauta a solicitação de

177

financiamento estadual para a reforma do Hospital Nelson Salles. 3. Solicitação de

178

financiamento Estadual para a reforma, equipar e mobiliar o Hospital Municipal no

179

município de Paracambi, conforme Deliberação CIB-RJ nº 6.465, de 21 de julho de

180

2021. Dr. Diego Almeida, Secretário Municipal de Saúde de Paracambi, solicita que seja

181

incluído na pauta a solicitação de financiamento estadual para a reforma do Hospital

182

Municipal Dr. Adalberto da Graça. Sra. Elisabet ratificou que de nada valerá as pactuações e

183

informes passados nessa plenária sem o envio a SE CIR CS do Ofício e Memorial Descritivo

184

e também o envio ao Gabinete do Secretário Estadual de Saúde da documentação relacionada

185

na Deliberação CIB-RJ nº 6.465, de 21 de julho de 2021. Todos os gestores que apresentaram

186

suas solicitações se comprometeram a encaminhar os documentos. 5. Mudança na data da

187

CT CIR CS dos meses: Agosto do dia 18 para dia 17 e de Dezembro do dia 15 para o dia

188

16. Sra. Juliana informou que será necessária a mudança nas datas do mês de agosto, do dia

189

18 para dia 17, e do mês de Dezembro, do dia 15 para o dia 16, a pedido do GCR Rede

190

Cegonha devido as reuniões estarem agendadas para o mesmo dia. 6. Informes CT CIB/RJ e

191

COSEMS/RJ. Sra. Dilian Hill, Apoiadora COSEMS RJ, e Sr. Marcos Barros, representante

192

regional na CT CIB/RJ apresentaram os pontos importantes da Assembleia e CT CIB RJ. 7.

193

Solicitação de financiamento para manutenção da Maternidade do município de

194

Paraíba do Sul. Sra. Juliana esclareceu que esse ponto foi solicitado pelo GCR Rede

195

Cegonha, considerando a reabertura da Maternidade no Hospital Nossa Senhora da Piedade

196

em Paraíba do Sul, a fim de garantir a manutenção do serviço, e a superlotação no Hospital

197

Clínicas Nossa Senhora da Conceição em Três Rios, que realiza atendimentos de alta

198

complexidade para a região, faz-se necessário que a Maternidade de Paraíba do Sul assuma

199

os partos de baixo risco. Explanou que houve uma reunião do GCR Rede Cegonha no dia

200

21/07/2021 e que considerando o pedido da SMS Paraíba do Sul de financiamento para

201

garantir a manutenção da Maternidade do município de Paraíba do Sul, a Sra. Rita Padilha,

202

Técnica da Saúde da Mulher/SES-RJ, informou que através da Resolução pactuada na última

203

CIB/RJ, a Maternidade passará a receber um cofinanciamento Estadual no valor de
7

Assessoria de Regionalização
Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIR CS – 28/07/2021
204

R$150mil/ mês. Foi orientado ao prestador e a SMS Paraíba do Sul a levantarem os custos

205

para a manutenção da Maternidade, assim como a capacidade instalada para a realização de

206

cirurgias de média complexidade ginecológicas, vasectomia, laqueadura, dentre outras, para

207

que possa também ajudar nesse custeio, e elaborar um projeto a ser encaminhado ao

208

Secretário Estadual de Saúde a fim de verificar a possibilidade de novos aportes para a

209

Maternidade. A Área Técnica da Saúde da Mulher/SES-RJ se colocou a disposição para

210

ajudar no que for preciso e aguarda o envio do levantamento dos custos para a manutenção da

211

Maternidade assim como a capacidade instalada para a realização de cirurgias de média

212

complexidade ginecológicas, vasectomia, laqueadura, dentre outras. 8. Situação das

213

solicitações de remanejamento de PPI de 2020 e 2021. Sra. Elisabet informou que a

214

Secretaria Executiva da CIR CS juntamente com a Assessoria de Regionalização está

215

realizando o acompanhamento dos processos junto a SAECA. 9. COFI-RAPS 2021 –

216

Situação do Matriciamento no primeiro quadrimestre. Sra. Patrícia informou que a partir

217

da Deliberação CIB-RJ nº6.406, de 13/05/2021, foi estabelecido, para o ano de 2021, o

218

Cofinanciamento Estadual para a Rede de Atenção Psicossocial - COFI-RAPS 2021. Foi

219

projetado e também encaminhado por e-mail aos gestores e técnicos municipais, o resultado

220

do matriaciamento no primeiro quadrimestre, referente ao dia 20/07/2021. 10. Formulário

221

para preenchimento sobre "Panorama dos Usuários de Bolsas de Uro e Colostomia por

222

Município”. Sra. Juliana reforçou a importância em responder o formulário solicitado pela

223

SAECA/SES-RJ sobre o processo de compra de bolsas de colostomia e urostomia,

224

centralizado pela SES RJ, tendo em vista a dificuldade dos municípios na aquisição dos

225

materiais, principalmente nos pólos, já que o valor programado e repassado pelo Ministério

226

da Saúde para aquisição, é inferior ao praticado no mercado. Para tanto, foi encaminhado aos

227

municípios um formulário a ser preenchido para conhecermos as necessidades. Link:

228

https://docs.google.com/forms/d/1kAx2IIO8T581CoxCdxSjtKfEpf3iylxdSLUWdcHyBd8/viewform?t

229

s=60f1d8d3&edit_requested=true . 11. Solicitação Credenciamento/habilitação do Centro de

230

Especialidades Odontológicas (CEO) tipo I no município de Miguel Pereira. A Secretária

231

Municipal de Saúde de Miguel Pereira, Dra. Camila Miranda, informou sobre a solicitação de

232

credenciamento/habilitação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), tipo I, no
8
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município de Miguel Pereira. 12. Projeto Espaço Azul TEAcolhe Centro Regional de

234

Referência (CRR) em TEA no município de Miguel Pereira. A Secretária Municipal de

235

Saúde, Dra. Camila Miranda, informou que o município fará os ajustes para que o projeto

236

receba recursos do MS via a habilitação de um CAPS i que prevê o Atendimento a crianças e

237

adolescentes com transtornos mentais graves e persistente sendo um serviço aberto e de

238

caráter comunitário cujo critério de indicação é para municípios ou regiões com população

239

acima de 70.000 habitantes. Foi informada que o Ministério da Saúde repassa um incentivo

240

antecipado para a implantação do serviço no valor de R$ 30.000,00. O projeto será

241

encaminhado à área técnica Saúde Mental/SES-RJ para avaliação e ajustes para posterior

242

pactuação em CIR e CIB/RJ. 13. Informe sobre a utilização de saldo remanescente de

243

Emendas Parlamentares da Atenção Especializada nº /1200-03, no valor de R$53.881,00,

244

conforme Resolução CIT 22/2017, para o municipio de Miguel Pereira. Dra. Camila

245

Miranda, Secretária Municipal de Saúde de Miguel Pereira, informa que o município solicita

246

dar ciência quanto a utilização de saldo remanescente de emendas parlamentares da Atenção

247

Especializada, conforme Resolução CIT 22/2017. 14. Falta dos Medicamentos do

248

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Sra. Roberta Borges,

249

Coordenadora Regional do GT Assistência Farmacêutica Centro Sul, explanou que os

250

técnicos municipais informam as faltas dos medicamentos do Componente Especializado da

251

Assistência Farmacêutica (CEAF) que vem causando transtornos aos municípios e um

252

aumento da judicialização. Sra. Roberta fez um pedido de informações a SAFIE sobre o

253

andamento das licitações e também sobre a entrega dos medicamentos fornecidos pelo

254

Ministério da Saúde. Corrobora que todos os municípios da região Centro Sul estão com

255

faltas de pelo menos um dos medicamentos elencados e que estão comprando alguns

256

medicamentos para que os pacientes não fiquem sem tratamento. Sra. Elisabet solicitou envio

257

de uma CI solicitando maiores esclarecimentos a SAFIE – SES/RJ. 15. Solicitação para

258

habilitação de 05 leitos de Suporte Ventilatório para o HCNSC no município de Três

259

Rios. Dra. Izabel Mendonça, Secretária Municipal de Saúde de Três Rios, informou que foi

260

encaminhada a documentação á SAECA com a solicitação para habilitação de 05 leitos de

261

Suporte Ventilatório para o Hospital de Clinicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC) no
9
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município de Três Rios. 16. Formulário para preenchimento das Ações para a

263

Campanha Antirrábica 2021. Sra Juliana reforçou que deverá ser encaminhada até o dia 30

264

julho de 2021 para a Coordenação de Vigilância Ambiental, através do e-mail:

265

ambiental.sesrj@gmail.com, o formulário preenchido com as ações para a Campanha

266

Antirrábica deste ano. Informou que caso haja alguma dúvida para entrar em contato através

267

do telefone: (21) 2333-3899. 17. Solicitação de retorno das reuniões presenciais da CT e

268

CIR Centro Sul. A Secretária Municipal de Saúde, Dra. Camila Miranda, considerando o

269

avanço da vacinação no estado; considerando que os técnicos e gestores já estão imunizados

270

com as duas doses; considerando que a reunião presencial tem um foco maior e com menos

271

dispersão. Solicitou a verificação da retomada das reuniões presenciais. Tendo também a

272

possibilidade de ser nas duas formas, on-line e presencial juntas. Os demais gestores e

273

técnicos acataram sua solicitação. 18. Indicações SMS para os GT/GCR/Comissões. Sra.

274

Juliana reiterou a solicitação de os municípios manterem as indicações atualizadas. Sra.

275

Elisabet agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às quatorze horas e

276

cinquenta e cinco minutos, sem nenhum outro ponto levantado pelos participantes, foram

277

concluídos os trabalhos. Eu, Juliana Carvalho, Secretária Executiva da CIR CS, lavrei a

278

presente Ata em vinte e um de outubro de dois mil e vinte e um.
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