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1

Aos vinte e dois dias do mês de Outubro do ano de dois mil e catorze, às dez horas, em

2

Natividade/RJ, foi realizada a oitava reunião ordinária do ano de dois mil e catorze da

3

Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a presença dos seguintes membros:

4

Ivanise

5

Representante Central SES/RJ; Diogo Coimbra, Assistente da Secretaria Executiva da CIR

6

Noroeste; Simone Zampier, Auxiliar da Secretaria Executiva da CIR Noroeste; Secretaria

7

Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Sávio Sabóia ( Gestor); Secretaria

8

Municipal de Saúde de Cambuci: Agnaldo Peres Mello (Gestor) e Maria Sebastiana Bastos

9

(Suplente e Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Fátima

10

Marques ( Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Olympia Souza Mulins

11

(Gestor) e Sérgio Madureira (Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna:

12

Juliano França (Gestor), Kátia Souza (Suplente) e Elisabete Silva (Câmara Técnica);

13

Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Evando Fernandes (Gestor) e Renato Capita

14

( Suplente e Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: Bárbara

15

Lacerda (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Celso Garcia (Gestor) e

16

Luciano Brito (Suplente e Câmara Técnica) . Estavam presentes ainda o representante do

17

COSEMS: Francisco Bohrer, Cléber Andrade (Coordenador CIES), Itaeci Ruas, do NDVS

18

Noroeste e Rodrigo Viana, da SMS de Porciúncula. A plenária contou com a presença da

19

representação da SES de oito Secretarias Municipais de Saúde, sendo seis Secretários de

20

Saúde: Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaperuna, Natividade e Varre-Sai, e de

21

dois Suplentes: Cardoso Moreira e Porciúncula. Ficou sem representação a Secretaria

22

Municipal de Saúde de Aperibé, Itaocara, Laje do Muriaé, Miracema, Santo Antônio de Pádua

23

e São José de Ubá. Ivanise deu início a reunião, agradeceu a presença de todos e agradeceu

24

especialmente à Natividade pela recepção de todos nesta reunião, e expôs os pontos de pauta,

25

sendo: I. Apresentação: 1. Telessaúde: Ivanise explicou que este ponto foi solicitado por

26

Caroline Medina, Telessaúde UERJ e que seria apresentado por Edson Diniz, mas o mesmo

27

não esteve presente. 2. Monitoramento da matriz do Planejamento Regional: Ivanise

28

explicou que este ponto foi solicitado por Flávia Mendes, da Assessoria de Planejamento em

29

Saúde/SG/SES, e que será apresentado por Luciano Brito, do GT de Planejamento. Luciano

30

explicou o acompanhamento das ações e metas pactuadas na matriz do planejamento regional

Arouche,

Representante

de

Nível

Central;

Meirelane

Rosa,

Suplente
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aos presentes. 3. CIES: Ivanise explicou que este ponto foi solicitado por Luciano Brito,

32

suplente do SMS de Varre- Sai, e que o mesmo será apresentado pelo sr. Cléber Andrade.

33

Cléber fez uma breve apresentação dos recursos e dos planos pactuados para ciência dos

34

SMS, explicando sobre os recursos de Educação Permanente que são da região e onde estão

35

alocados, informando sobre os recursos que foram prestados contas e as capacitações

36

cabíveis. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 7 ª Reunião Ordinária da CIR/Noroeste

37

de 2014: Ivanise explicou que a minuta da Ata foi disponibilizada aos Gestores para

38

sugestões de inclusões e revisão de texto por e-mail. Não teve objeções e a Ata foi pactuada.

39

2. Alta Complexidade de Saúde Bucal para a Rede de Cuidados a Pessoa com

40

Deficiência: Ivanise explicou que este ponto foi solicitado por Maria Giseli Ferreira –

41

SAECA/SAS/SES e pela Gerência de Saúde Bucal/SAB/SAS/SES. Diogo Coimbra, da CIR

42

Noroeste, explicou que este ponto já havia sido discutido na reunião da CT pelos técnicos, e

43

informou que os mesmos querem saber quais os procedimentos que serão pactuados.

44

Elisabete, de Itaperuna, explicou que conversou com a técnica de saúde bucal de seu

45

município e a mesma disse não estar ciente dessas pactuações. Este ponto não foi pactuado,

46

pois os técnicos das sms desejam ter mais informações da área técnica da SES/RJ dos

47

procedimentos que tratam essa pactuação. 3. Alteração do município que receberá o

48

recurso da Portaria 4033/2010 e da Deliberação CIB 01/2010 referente a Educação

49

Profissional: Ivanise explicou que este ponto foi solicitado pela CIES Noroeste. Diogo

50

explicou que na CIR de Agosto ficou pactuado que o novo executor seria o município de

51

Itaperuna, porém o município sinalizou que não deseja mais receber este recurso e com isso a

52

CIR precisa definir que município será o executor. Diogo explicou que o valor do recurso é

53

de R$ 140.299,50 (cento quarenta mil, duzentos noventa nove reais e cinquenta centavos) e

54

que está depositado no Fundo Estadual de Saúde e havia sido pactuado para ser transferido

55

para Natividade, mas a CIES Noroeste reavaliou e foi pactuado para ser transferido para

56

Itaperuna. Nenhum município se dispôs a receber este recurso. 4. Prestação de contas dos

57

recursos regionais: 4.1. Recurso da Portaria GM/MS n°2691/2007, Portaria GM/MS N°

58

1903/2009, Deliberação

59

destinado ao apoio da organização e funcionamento do antigo CGR, hoje CIR, no valor

60

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) depositado em Itaperuna. Ivanise explicou que este ponto

CIBR/RJ N° 740/2009, Resolução SESDEC/RJ N° 1030/2010
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foi solicitado pela AIR. Diogo e Elisabete, de Itaperuna, explicaram que na parte da tarde do

62

dia de hoje irão na contabilidade da SMS de Itaperuna fazer um apanhado de todos os

63

recursos alocados no município e prestarem as contas após fazerem um apanhado de todos os

64

valores alocados no município. 4.2. Recurso da Deliberação CIB-RJ Nº 755/2009,

65

Deliberação CIB-RJ Nº 961/2010, Deliberação CIB-RJ Nº 1174/2010, Deliberação CIB-

66

RJ Nº 1598/2012 do NDVS Noroeste no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

67

depositado em Itaperuna. Ivanise explicou que este ponto foi solicitado pela AIR. Diogo e

68

Elisabete, de Itaperuna, explicaram que na parte da tarde do dia de hoje irão na contabilidade

69

da SMS de Itaperuna fazer um apanhado de todos os recursos alocados no município e

70

prestarem as contas após fazerem um apanhado de todos os valores alocados no município.

71

4.3. Recurso da Portaria MS/SVS n°221/2010 CEREST Noroeste, repassado para

72

Itaperuna, com um incentivo de parcela única no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil

73

reais) e repasse mensal no valor de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais) desde janeiro de 2011,

74

totalizando R$ 1.220.000,00 ( um milhão, duzentos vinte mil reais). Ivanise explicou que

75

este ponto foi solicitado pela AIR. Diogo e Elisabete, de Itaperuna, explicaram que na parte

76

da tarde do dia de hoje irão na contabilidade da SMS de Itaperuna fazer um apanhado de

77

todos os recursos alocados no município e prestarem as contas após fazerem um apanhado de

78

todos os valores alocados no município. 4.4. Recurso da Portaria 1996/2007 e Deliberação

79

CIB 374/2007 da Educação Permanente em Saúde no valor de R$ 225.150,94 ( duzentos

80

vinte cinco mil, cento cinquenta reais e noventa quatro centavos) depositado em

81

Itaperuna. Ivanise explicou que este ponto foi solicitado pela AIR. Diogo e Elisabete, de

82

Itaperuna, explicaram que na parte da tarde do dia de hoje irão na contabilidade da SMS de

83

Itaperuna fazer um apanhado de todos os recursos alocados no município e prestarem as

84

contas após fazerem um apanhado de todos os valores alocados no município. 4.5. Recurso

85

da Portaria 2813/2008 e Deliberação CIB 573/2008 da Educação Permanente em Saúde

86

no valor de R$ 187.890,98 (cento oitenta sete mil, oitocentos noventa reais e noventa oito

87

centavos) depositado em Itaperuna. Ivanise explicou que este ponto foi solicitado pela AIR.

88

Diogo e Elisabete, de Itaperuna, explicaram que na parte da tarde do dia de hoje irão na

89

contabilidade da SMS de Itaperuna fazer um apanhado de todos os recursos alocados no

90

município e prestarem as contas após fazerem um apanhado de todos os valores alocados no
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município. 5. Plano da Rede Cegonha da região Noroeste: Ivanise explicou que este ponto

92

foi solicitado pelo GT da Rede Cegonha e que o mesmo será apresentado por Itaeci Brum,

93

coordenadora do GT. Itaeci fez a apresentação do plano nos pontos modificados a pedido dos

94

gestores, não houve objeções e o mesmo foi pactuado. III. Informes: 1.Informe

95

Remanejamento de PPI Porciúncula: Ivanise explicou que este ponto foi solicitado pela

96

SMS de Porciúncula e que será apresentado por Bárbara Ferreira, Suplente do Secretário de

97

Porciúncula. Bárbara explicou sobre a solicitação de remanejamento de procedimentos

98

constantes na PPI conforme Ofício SMS Miracema nº 198 (anexo), para os procedimentos de

99

média complexidade. 2. Remanejamento de Teto Financeiro – SMS Itaocara: Ivanise

100

explicou que este ponto foi solicitado pela SAECA/SAS/SES, em cumprimento a Deliberação

101

CIB-RJ nº 2.968 de 03 de Junho de 2014, mas Itaocara não compareceu à reunião.

102

3. Remanejamento de Teto Financeiro – SMS Itaocara: Ivanise explicou que este ponto

103

foi solicitado pela SAECA/SAS/SES, em cumprimento a Deliberação CIB-RJ nº 2.968 de 03

104

de Junho de 2014, mas Itaocara não compareceu à reunião. 4. Prestação de contas PPI SMS

105

de Itaperuna. Ivanise explicou que este ponto foi solicitado pela SMS de Itaperuna na

106

reunião da Câmara Técnica, que prestará contas de sua PPI. Elisabete entregou a cada

107

município presente a prestação de contas de Itaperuna impressa. 5. Plano RAPS dos

108

municípios: Cambuci, Porciúncula, São José de Ubá e Varre-Sai. Ivanise explicou que

109

este ponto foi solicitado pela SMS de Varre-Sai, e que foi solicitado também pela SE da CIR

110

Noroeste para que os outros municípios apresentem seus planos. Diogo explicou que apenas o

111

município de Varre-Sai apresentou seu plano, e Bárbara, da SMS de Porciúncula, explicou

112

que mandará o seu com mudanças. 6. Informe Laboratório de Referência para Sorologia

113

de Dengue, conforme Ofício 1102/2014 da SMS de Bom Jesus do Itabapoana: Diogo

114

explicou que a CIR recebeu um e-mail do SMS de Bom Jesus explicando não ter mais

115

interesse em ser referência para sorologia de dengue para a região. Sávio, gestor do

116

município, explicou não ter mais interesse devido a falta de profissional. 7. Redistribuição

117

dos Exames de Citologia Cérvico-Vaginal: Ivanise explicou que este ponto foi solicitado

118

pela SAECA/SAS/SES, através da CI SES/SAS/SAECA nº 710/2014 de 25/09/14. Diogo

119

explicou que o mesmo foi divulgado via e-mail para todas as SMS no dia 06/10/2014 e

120

explicou que este e-mail versa sobre a proposta de redirecionamento dos exames para os
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municípios para as SMS que ainda não pactuaram em CIB e que ainda não realizaram os

122

exames de citologia cérvico vaginal em um dos laboratórios habilitados ou no SITEC. Diogo

123

mostrou a planilha para todos. 8. Manual Operacional da Secretaria Executiva da CIR:

124

Ivanise explicou que este ponto foi solicitado pela AIR, e Diogo explicou que já está

125

disponível no site SES o manual operacional das SE/CIR, contendo todos os fluxos

126

administrativos utilizados. Meirelane informou que todos os documentos ou solicitações que

127

envolvam as CIR deverão obedecer o fluxo estabelecido, caso os mesmo não sejam

128

cumpridos não poderão ser acatados. Ivanise explicou que o manual foi publicado por meio

129

da Resolução SES nº 1034 de 08 de Outubro de 2014, que aprova o Manual Operacional das

130

CIR, publicada no D.O. de 10/10/2014, e estará disponível no Portal da SES – Gestor -

131

Comissão Intergestores Regionais. 9. Indicação dos Grupos de Trabalho das CIR: Ivanise

132

explicou que este ponto foi solicitado pela AIR, e Diogo explicou a necessidade de

133

atualização da indicação dos técnicos para compor os Gts, Comitê e CIES. Simone, da CIR,

134

entregou aos gestores uma planilha com as indicações atuais, e Diogo pediu para devolverem

135

a planilha assinada. 10. Revisão das Regiões de Saúde: Ivanise explicou que este ponto foi

136

solicitado pela AIR e que pautado nos Gts de Planejamento de Outubro e Novembro a

137

discussão da composição da regiões de saúde. Diogo perguntou sobre o interesse de algum

138

município querer mudar sua região de saúde, e nenhum município se manifestou. 11. Informe

139

sobre Pólos Regionais de UBV: Diogo explicou a todos sobre o e-mail enviado pelo Sr.

140

Mário Sérgio, da SVS/SES/RJ, onde o mesmo explica que a situação epidemiológica no país

141

sinaliza para a possibilidade de circulação de vírus Chikungunya, que já apresenta

142

transmissão autóctone em alguns estados, o que requer a preparação e resposta para essa

143

arbovirose, que tem como vetor os mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, daí a

144

importância de que sejam retomadas as discussões sobre os polos de UBV pelos GT

145

regionais, para que a operacionalização da ações de bloqueio de casos com uso de inseticidas

146

estejam contempladas nos projetos desses polos e bem definidas as atribuições dos

147

municípios em relação a essa metodologia de controle. 12. Informe: Gestão Participativa:

148

Diogo informou que brevemente todos receberão um e-mail da área de Gestão Participativa

149

explicando sobre população de campo e floresta. 13. Calendário Outubro/2014: Ivanise

150

explicou que este ponto foi solicitado pela CT. Diogo informou o calendário de outubro/2014
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para ciência dos gestores: CIB 29/10; C U/E 14/10; CIES 15/10; GT Vigilância dia 16/10 às

152

13:00 horas; GT AB e Rede Cegonha 17/10; CT 16/10 às 09:00 horas; GT Planejamento dia

153

03/10, CIR 22/10. 14. Comissão Integração Ensino-Serviço (CIES): Diogo explicou que a

154

CIES foi realizada em 28 de julho e que os municípios sem representação foram Aperibé,

155

Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, São José de Ubá e

156

Varre-Sai, explicou que não houve presença da área técnica da SES/RJ, e que a pauta

157

discutida e as principais discussões foram: Prestação de contas (explicação) e encontro de

158

educação permanente, e que os encaminhamentos foram: reforço no pedido de prestação de

159

contas dos recursos CIES. A próxima reunião será dia 15/10, com a pauta: prestação de contas

160

e capacitações. 15. Comitê de Urgência e Emergência: Diogo explicou que o comitê

161

realizado em 15/09, e que os municípios sem representação foram Cambuci, Italva, Itaperuna,

162

Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, São José de Ubá e Varre-Sai, e que a

163

pauta discutida e as principais discussões foram sobre o debate do modelito que foi enviado a

164

todos para o desenho da construção do plano de U/E da região. Diogo explicou que a próxima

165

reunião está agendada para 14/10 às 09hs em Itaperuna na sede da SE/CIR/Noroeste, com a

166

pauta: entrega dos modelitos enviados a todos por e-mail. 16. Grupo de Trabalho Regional

167

da Atenção Básica e Grupo Regional Condutor da Rede Cegonha: Diogo explicou que o

168

GT foi realizado em 25/09, e que os municípios sem representação foram Cambuci, Itaocara,

169

Miracema e Porciúncula, e explicou que houve a presença da área técnica da SES/RJ: Aline

170

Ferreira, Margareth Magalhães, Rosane Siqueira, Regina Valoto, Isis Botelho, Amanda

171

Almeida e Clarice Furtado da SAB. Diogo explicou que a pauta discutida e as principais

172

discussões foram: Programa de Financiamento Integrado da Atenção Básica Cofinanciamento

173

Estadual e Plano da rede cegonha. A próxima reunião do GT AB esta a agendada para 17/10

174

às 9hs com a pauta: apresentação da matriz do planejamento e revisão das ações da AB e rede

175

cegonha. 17. Grupo de Trabalho Regional do Planejamento: Diogo explicou que o GT foi

176

realizado em 03/10, e que os municípios sem representação foram Aperibé, Bom Jesus do

177

Itabapoana, Cardoso Moreira, Itaperuna, Miracema, Natividade, Santo Antônio de Pádua, São

178

José de Ubá e Varre-Sai, que a pauta discutida foi a matriz do planejamento, e que os

179

encaminhamentos foram: apresentar a matriz nos GTs e definir as ações prioritárias, já

180

enviado a todos por e-mail. Diogo explicou que a próxima reunião ainda está sem data
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definida pelos técnicos, mas terá como pauta: definir as ações prioritárias da matriz do

182

planejamento e averiguar as respostas dos e-mails enviados pela CIR. 18. Grupo de

183

Trabalho Regional da Vigilância em Saúde: Diogo explicou que o GT realizado em 18/09,

184

e que os municípios sem representação foram Cambuci, Cardoso Moreira, Itaperuna, Laje do

185

Muriaé, informou que houve presença da área técnica da SES/RJ: Lucinéa Neves do

186

NDSV/Noroeste e que as principais discussões foram: protocolo febre maculosa, sorologia e

187

laboratório de Bom Jesus do Itabapoana, e informou que os encaminhamentos foram:

188

verificar os problemas relacionados aos indicadores do PQAVS, analisarem os indicadores de

189

vacinas e definir as prioridades para discutir no GT. A próxima reunião esta a agendada para

190

16/10 às 13:00 horas em Itaperuna. 19. Desdobramentos da Oficina PPI: Diogo explicou

191

que a reunião foi realizada dia 04/09, feita pelos srs D’Stefano Silva e Elisabete Silva, da

192

SMS de Itaperuna, e que os municípios sem representação foram Aperibé, Italva, Santo

193

Antônio de Pádua e Varre-Sai, informou que não houve a presença da área técnica da SES/RJ

194

e que a pauta discutida foi a explicação de como e quem deve controlar a PPI, como o

195

controle das tabelas é realizado no excell, organização dos trabalhos em equipe e exportação

196

dos trabalhos do excell para o sistema. Os encaminhamentos foram que cada SMS analise a

197

sua PPI e que na próxima reunião trouxessem seus computadores para que Elisabete os

198

ensinassem a olhar mais detalhados suas referências. A próxima reunião está sem data

199

definida, mas marcada para o mês de novembro. 20. Informes CIB: Diogo explicou que a

200

reunião CIB será no dia 29/10, após a reunião CIR, e que enviará a todos os assuntos

201

pertinentes à região por e-mail. Ivanise, Meirelane e Diogo agradeceram a presença de todos e

202

encerraram a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às doze

203

horas e trinta minutos. Para constar, eu, Diogo Alves Coimbra, Assistente da Secretaria

204

Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Natividade, vinte e dois de Outubro do ano

205

de dois mil e catorze.

