GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL METROPOLITANA II

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL- Metro II
1

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às 10 horas e 30 minutos, deu-se

2

início na Secretaria de Saúde de Rio Bonito, situada a Avenida Manuel Duarte, 2208 - Centro de Rio

3

Bonito, a quarta Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Metropolitana II do

4

corrente ano, contando com a presença dos representantes da Secretaria de Estado de Saúde do

5

Rio de Janeiro (SES) Ceres Albuquerque (Representante titular de nível central na CIR Metro II),

6

Suzane Gattass de Paula Correa (Representante suplente de nível central na CIR Metro II), Suely

7

Osório (apoiadora regional do COSEMS RJ), Andrea Lembranzza (Secretaria Executiva da CIR Metro

8

II), Daniéster Coelho Braga (Assistente da Secretaria Executiva CIR Metro II), Ana Caroline

9

(SAB/SES), Alexandre Modesto (SAECA/SAS) e Rosemary Mendes Rocha (CGVS/SVS/SES); das

10

Secretarias Municipais de Saúde: Anselmo Ximenes (Gestor de Rio Bonito), Luiz Otávio de Carvalho

11

(Suplente de Rio Bonito), Solange Almeida (Prefeita de Rio Bonito), Fernanda Spitz (Gestora de

12

Maricá), Márcia Lait Morse (Gestora de São Gonçalo), Simone Costa (Suplente de Tanguá), Renata

13

Fonseca (Técnica de Silva Jardim, encaminhada pelo Secretário para representá-lo na reunião,

14

através do Ofício nº 159/2014-Gabinete/SEMSA), Bárbara Rolim (Representante titular do Município

15

de Niterói na Câmara Técnica, encaminhada pela gestora para representá-la na reunião, através de e-

16

mail) e Gustavo Rodrigues (Técnico de Niterói, encaminhado pela gestora para representá-la na

17

reunião, através de e-mail). A plenária contou com a presença de 6 Municípios (Maricá, Niterói, São

18

Gonçalo, Silva Jardim, Rio Bonito e Tanguá), sendo 3 secretários municipais de saúde (Maricá, São

19

Gonçalo e Rio Bonito), 2 suplentes (Rio Bonito e Tanguá) e 2 municípios representados por técnicos

20

encaminhados pelos gestores (Niterói e Silva Jardim). Ceres Albuquerque dá as boas-vindas aos

21

presentes e sugere algumas inversões da pauta e com o consenso da plenária, a reunião é iniciada

22

pelo informe sobre a Rede Estadual de Oftalmologia. O município de Maricá informa que, até o

23

momento, o serviço de oftalmologia que foi discutido e pactuado na CIR Extraordinária (abril de 2014)

24

não está acontecendo e seus pacientes ainda esperam atendimento. Alexandre Modesto da

25

SAECA/SAS/SES, esclarece que a parametrização do sistema demorou mais que o previsto, devido a

26

problemas do próprio sistema. Acrescenta que a regulação continua pelo Sistema Estadual de

27

Regulação (SER), mas o agendamento e confirmação dos dados dos pacientes que forem inseridos

28

devem ser encaminhados através do e-mail contasmedicas@clinop.com.br aos cuidados de Elizabeth.
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Alexandre sugere que os pacientes que já fazem tratamento no Hospital Universitário Antônio Pedro

30

(HUAP), sejam inseridos pelos municípios solicitantes como primeira consulta e no campo observação

31

seja informado que o paciente já faz tratamento nesse prestador. Dra. Márcia relata que Niterói não é

32

referência para São Gonçalo, mas em casos excepcionais, como por exemplo, crianças pequenas,

33

São Gonçalo necessita encaminhar para outro município, por insuficiência de operação de seu

34

prestador e questiona como deve proceder. Alexandre Modesto informa que para esses casos, a

35

gestora de São Gonçalo deve entrar em contato com ele para que encontre uma alternativa. Modesto

36

afirma à plenária que em casos excepcionais, os municípios devem entrar em contato com ele, através

37

do e-mail ‘alexandre.modesto@saude.rj.gov.br’, a fim de encontrar uma alternativa resolutiva. Ceres

38

sugere que para esses casos o município copie também a CIR Metro II e a AIR. Dra Márcia destaca

39

que é necessário uma revisão global das referências pactuadas através da Programação Pactuada

40

Integrada (PPI) e acrescenta ainda que seu município possui pactuação com alguns municípios que

41

não as cumpre. Ceres afirma que independente da revisão global da PPI, referida pela gestora de São

42

Gonçalo, é necessário que os municípios façam suas revisões e alterações de referências, que vêm

43

ocorrendo em todas as CIBs. Alexandre Modesto acrescenta que a SAECA/SES está fazendo um

44

estudo com a série histórica das regulações feitas pelos municípios através do SER e acrescenta o

45

censo referido por ele na reunião extraordinária da CIR, afirmando que terá início no mês de junho.

46

Fernanda Sptiz questiona a sua demanda reprimida, que deveria ser atendida como prioridade pelo

47

novo prestador de Niterói, conforme pactuado na reunião extraordinária da CIR, em abril. Fernanda

48

acrescenta que em sua fila estão 471 pacientes e que, na semana anterior, o prestador de Niterói,

49

Hospital de Olhos Santa Beatriz (HOSB), informou que não poderia agendar novos pacientes por

50

superlotação. Alexandre Modesto apresenta a agenda de marcação que recebeu do HOSB, através de

51

e-mail, apresentando os agendamentos dos munícipes de Maricá (168 pacientes agendados para

52

maio, 253 pacientes agendados para junho e 63 pacientes agendados para julho; perfazendo um total

53

de 484 pacientes agendados). Modesto relata que tem solicitado aos prestadores que tornem suas

54

agendas públicas através de suas páginas virtuais (site), para que sejam minimizadas as angustias de

55

espera dos pacientes e das secretarias municipais de saúde. Acrescenta ainda que os casos de

56

rejeição de paciente pelo sistema é feito pelo médico regulador, e não pelo prestador. Alexandre
2
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informa que, para evitar que recursos fiquem ‘parados’, o sistema até o décimo dia de cada mês

58

respeita a pactuação da região; após o décimo dia, o sistema, dentro da própria região, libera para que

59

o recurso seja utilizado por outro município. Ou seja, a partir do décimo primeiro dia do mês, o teto

60

municipal que não foi utilizado, agendado, torna-se regional a fim de suprir a necessidade de outro

61

município e evitar que haja ‘sobra de recurso e ociosidade de capacidade instalada em um município e

62

necessidade de atendimento em outro município. A prefeita de Rio Bonito, Solange Almeida, relata que

63

houve troca de funcionário na Central de Regulação de Rio Bonito e ainda não foram disponibilizadas

64

novas senhas. Alexandre Modesto informa que nesses casos é preciso entrar em contato com a

65

Assessoria de Tecnologia da Informação da SES, e sugere que sempre que houver troca de

66

funcionários, as senhas sejam alteradas. Fernanda Sptiz agradece a Alexandre Modesto pelo apoio

67

dado aos municípios da Metropolitana II a respeito da Rede Estadual de Oftalmologia, em especial

68

Maricá que estava com algumas dificuldades. I – PACTUAÇÃO: 1 - Prestações de Contas recursos

69

regionais: Ceres e Andrea apresentam à plenária os recursos regionais e solicitam aos municípios

70

executores desses recursos que prestem contas na próxima reunião da CIR, tanto dos recursos

71

executados quanto dos não executados. A plenária pactua que na próxima reunião ordinária da CIR

72

Metro II, no mês de junho, os municípios executores dos recursos regionais apresentarão as

73

prestações de contas desses recursos. 1.1 - Recurso regional do NDVS MetroII: Com relação ao

74

Recurso regional do NDVS MetroII, Deliberação CIB-RJ nº 721 de 03 de Setembro de 2009, no valor

75

de R$ 60.000,00; depositado no Município de Niterói, referentes aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013,

76

perfazendo um total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), Rosemary Mendes relata que

77

essa discussão existe há aproximadamente um ano. Dra Márcia e Fernanda Sptiz confirmam o relato

78

da técnica do CGVS/SES, Rosemay Mendes, e acrescentam que é necessário uma pactuação de

79

realocação desse recurso. Após amplas discussões, a plenária pactua a transferência de recursos no

80

valor de R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais) do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da

81

Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Niterói para o Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo. Os

82

referidos recursos deverão ser transferidos para a conta corrente do Bloco de Vigilância em saúde e

83

deverão ser utilizados conforme previsto na Deliberação CIB/RJ n.º 721 de 03 de setembro de 2009, o

84

Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo deverá informar o número da conta corrente ao Fundo
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Municipal de Saúde de Niterói para efetivação da transferência. Bárbara Rolim questiona qual o prazo

86

que o município de Niterói tem para realizar essa transferência e Rosemary esclarece que após

87

pactuação na CIR, a transferência deverá ser pactuada também na reunião da CIB e com a resolução

88

CIB, a própria SES realizará esse trâmite. 1.2 – Recursos da Educação Permanente em Saúde: 1.2.1-

89

Recurso da Portaria nº 2.691, de 19 de Outubro de 2007 e Deliberação CIB-RJ n° 718, de 3 de

90

Setembro de 2009 para estruturação dos CGRs no valor de R$ 20.000,00. Depositado no Município de

91

Niterói; 1.2.2 - Recurso da Portaria Port. GM/MS nº 1996/2007 e Deliberação CIB-RJ nº 374/2007 da

92

Educação Permanente em Saúde no valor de R$ 213.814,76. Depositado no Município de Niterói.

93

(Recursos da Educação permanente que pertence às Regiões Metro II e Baixada Litorânea); 1.2.3 -

94

Recurso da Portaria GM/MS nº 2813/2008 e Deliberação CIB-RJ nº 573/2008 da Educação

95

Permanente em Saúde no valor de R$ 186.964,77. Depositado no Município de Niterói. (Recursos da

96

Educação permanente que pertence às Regiões Metro II e Baixada Litorânea). 1.2.4 - Recurso da

97

Portaria GM/MS nº. 2.953 de 25/11/2009 e Deliberação CIB-RJ nº 0792 de 03 /12/2009 da Educação

98

Permanente em Saúde no valor de R$ R$ 82.657,87 e da Educação Profissional no valor de R$

99

82.216,26. Depositado no Município de Niterói. 1.2.5 - Recurso da Portaria Port. GM/MS nº 2200 de

100

14/09/2011 e Deliberação CIB-RJ nº 1.445 de 18/10/2011 de Educação Permanente em Saúde no

101

valor de R$ 88.642,70 e de Educação Profissional no valor de R$ 126.632,49. Depositado no

102

Município de Niterói. Com relação aos recursos da Educação Permanente em Saúde, Suely ressalta

103

que os recursos referentes aos anos de 2007 e 2008 pertencem também à Região da Baixada

104

Litorânea, para isso será necessário que, posteriormente, as regiões pactuem a respeito desses

105

recursos. Bárbara Rolim destaca que referente ao recurso do ano de 2011, com projeto de ação sobre

106

a Rede Cegonha, ela e sua assessoria se colocaram a disposição dos integrantes CIES para auxiliar

107

no que for preciso, no sentido de dar encaminhamento à execução do recurso. Relata ainda que o

108

coordenador da CIES, Gilson Andrade, esteve na Assessoria de Planejamento de Niterói, setor onde

109

Bárbara chefia, para uma reunião com ela e outros técnicos de sua assessoria, para dar início aos

110

processos administrativos para execução do recurso e após essa primeira reunião o coordenador da

111

CIES não retornou para dar continuidade aos trabalhos. 1.2.6 - Recurso regional do PlanejaSUS 2009:

112

Através de Deliberação CIB 1727/2012, no valor de R$ 20.276,92 alocado no Município de São
4
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Gonçalo: Dra Márcia se compromete em trazer na próxima plenária ordinária da CIR a prestação de

114

contas do recurso regional do PlanejaSUS 2009. 1.2.7 - Recurso regional CEREST: Com relação ao

115

CEREST 1 - (Repasse Ministério Saúde para o CEREST Metro II.1 RJ FMS Niterói - Fundo a Fundo -

116

Média e Alta Complexidade - R$ 30mil/mês) do R$ 266.11,40 (saldo atualizado até 24/07/2013). Com

117

relação ao CEREST Metro II.2, alocado no município de Maricá, a gestora Fernanda Sptiz informa que

118

não houve repasse do Estado para o município e informa que o valor é de aproximadamente R$

119

50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês e nunca foi executado, desde o ano de 2008. 2 – Ata da 3ª

120

Reunião Ordinária da CIR Metro II – Mês de Abril: A plenária aprova a ata da 3ª Reunião Ordinária da

121

CIR Metro II ocorrida no mês de Abril, do corrente ano. II – APRESENTAÇÃO: 1 - Telessaúde UERJ:

122

Caroline Medina apresenta plataforma do Telessaúde, que exibe algumas modificações e conta com

123

mais atividades. Caroline relata que dentre as categorias, a que mais acessa os serviços da plataforma

124

é a Enfermagem. Apresenta aos gestores como se cadastrar na plataforma. Medina expõe os campos

125

Tele-Educação, com 754 objetos virtuais de aprendizagem e 36 cursos à distância; Teleconsultoria,

126

um espaço destinado ao envio de dúvidas clínicas e gerais, por profissionais que atuam no SUS, para

127

segunda opinião de uma equipe multiprofissional especializada; e, Telessaúde na Escola, um projeto

128

onde são disponibilizadas materiais instrucionais para equipes escolares, jogos para crianças e

129

transmitidas teleconferências “ao vivo”, de acesso livre e gratuito. Além disso, Caroline apresenta a

130

abrangência das teleconsultorias, os profissionais que mais acessam, tipo geral de dúvidas, relação do

131

tipo de dúvida e se houve modificação de conduta (se modificou conduta ou evitou encaminhamento) e

132

o tipo de especialista mais solicitado. III - INFORMES: 1 – Informes do Município de Maricá: 1.1 -

133

Plano municipal de Saúde 2014 – 2017: Fernanda Spitz, gestora de Maricá, informa a aprovação do

134

Plano Municipal 2014-2017 e do Relatório de Prestação de Contas de 2013 pelo Conselho Municipal

135

de Saúde de Maricá; 1.2 – Urodinâmica: A gestora de Maricá informa que o município de Maricá tem

136

atendido sua população para os serviços de urodinâmica, mesmo existindo uma PPI onde Niterói é

137

sua referência. 2 – Informes do Município de Rio Bonito: Luiz Otávio informa sobre a situação do teto

138

financeiro para oncologia, relata que houve um aumento de teto pactuado na CIB, há

139

aproximadamente dois meses atrás, porém esses valores não foram repassados ao município e,

140

afirma que o município se encontra em um déficit de aproximadamente R$ 130.000,00 a mais do teto
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de R$ 239.000,00, enviado mensalmente. Dr. Anselmo, gestor de Rio Bonito, apresenta as planilhas

142

que demonstram o informado pelo técnico. Luiz Otávio relata que se a situação permanecer, o

143

município terá que rejeitar as novas solicitações de tratamentos a partir de 01/06/2014. Ceres orienta a

144

encaminhar Oficio para SAECA/SAS/SES. 3- Grupos de Trabalho: 3.1 - Atenção Básica – Andrea

145

relata que na reunião do dia 14/05, os municípios presentes foram São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Rio

146

Bonito. Os assuntos discutidos foram: e.SUS, Oficina da RAPS e Academia da Saúde. Com relação ao

147

treinamento no e.SUS, a área técnica da SES informou que está tentando expandir para mais uma

148

semana de treinamento, para que todos os municípios possam ser capacitados. A respeito da oficina

149

da RAPS que aconteceu na região, no mês de abril, o GT destacou os componentes pertinentes a AB.

150

E com relação à Academia da Saúde, houve uma apresentação de Luli Paiva, apoiador do Ministério

151

da Saúde. O GT acordou novas datas para todas as reuniões no ano de 2014. 3.2 - GT Vigilância em

152

Saúde – Andrea informa que, por solicitação da SVS, o GT irá discutir sobre o primeiro monitoramento

153

quadrimestral das ações de Vigilância em Saúde, constantes nos Planejamentos Regionais 2014, a

154

área técnica irá monitorar essas ações através do grupo de trabalho. A reunião está agendada para

155

29/05, às 09:30h, em Niterói. Andrea reforça ainda que os municípios precisam encaminhar suas

156

indicações por ofício. 3.3 - GT de Planejamento – Ceres relata preocupação com relação ao

157

andamento das discussões do grupo, dado que muitas ações do planejamento regional que foram

158

pactuadas para acontecer no ano de 2013, não aconteceram. Bárbara acrescenta que esse

159

sentimento de frustração pelo não alcance das metas, pode estar refletindo nas ausências das

160

pessoas; por outro lado, considera que muitas questões foram repassadas à região e municípios e os

161

mesmos não possuem autonomia para tal. 3.4 – CIES – Andrea informa que o grupo transferiu a data

162

de reunião para o dia 28/05, às 10h, em Rio Bonito e a pauta a ser discutida será a eleição da nova

163

coordenação do GT e monitoramento das ações para execução do recurso. 3.5 – GCRC – Daniéster

164

informa que no dia 12/05 aconteceu a reunião de preparo para o “I Seminário de Boas Práticas -

165

Região Metropolitana II”, foi decidido que o seminário acontecerá dia 20/08, no Hospital Universitário

166

Antônio Pedro. Maiores informações sobre o seminário serão encaminhadas posteriormente. 4- CIB:

167

4.1 – Informar alteração da data da CIB: Ceres informa que a data da CIB de Junho foi alterada para

168

dia 11/06, às 14h. 4.2 – Planos Municipais de Enfrentamento TB/AIDS: Ceres informa que, dentre os
6
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municípios prioritários para envio do plano, os Municípios de Maricá e Niterói não enviaram seus

170

planos e a SVS/SES solicita o envio dos mesmos. 4.3 – Dengue: Ceres alerta que o prazo para envio

171

dos planos municipais de contingência para 2015, será final de agosto. 4.4 – Municípios que não

172

encaminharam o faturamento MAC: Ceres relata que na reunião da CIB a SAECA informou que os

173

municípios que não encaminharam o faturamento MAC foram: 1) Rio Bonito: Faturamento hospitalar

174

referente ao mês de março; 2) São Gonçalo: Faturamento SIA referente ao mês de fevereiro e nenhum

175

faturamento do mês de março; 3) Silva Jardim: Produção ambulatorial referente ao mês de Março. Tais

176

municípios devem entrar em contato com a SAECA. Ceres acrescenta e esclarece que na reunião da

177

CT da CIR Metro II, ocorrida no dia 19/05/2014, os municípios de Rio Bonito e São Gonçalo

178

informaram que suas situações já foram regularizadas. 4.5 – Fluxo para remanejamento de PPI nas

179

reuniões da CIR: Ceres informa que conforme pactuado na CIB de maio (08/05/14), os

180

remanejamentos de PPI entram nas pautas da CIR como informe. 5 – 14ª ExpoEpi: Suely Osório

181

informou que a secretaria do COSEMS RJ está acompanhando a inscrição dos representantes da

182

Metro II, para que não aconteça novamente o mesmo desconforto do ano de 2013.6 – XXX Congresso

183

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde: Suely Osório informou que as inscrições para o XXX

184

Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde foram prorrogadas e o Congresso acontecerá

185

no município de Serra/ES de 1 a 4 de junho de 2014, no Carapina Centro de Eventos. Suely ressalta

186

que a programação do congresso está muito interessante para os gestores, pois o tema central é o

187

financiamento do SUS. 7 – Conferência Regional de Saúde do Trabalhador: Suely Osório informa que

188

durante a Conferência Regional de Saúde do Trabalhador, entre outras decisões, ficou estabelecido

189

que os municípios precisam implantar suas Comissões Municipais de Integração Saúde do

190

Trabalhador, o mais rápido possível. Suely relata ainda que a única gestora presente no evento foi a

191

Dra Márcia, gestora de São Gonçalo, e louva seu ato. 8 – SIOPS (Homologação 6ºbim/2013 e

192

Certificação Digital): Suely Osório informa sobre o término do prazo para envio dos dados do

193

6ºbimestre/2013 sem aplicação da penalidade de suspensão das transferências constitucionais. Relata

194

que após o dia 30 de maio de 2014, o ente que não tiver com seus dados homologados no SIOPS

195

(Homologação 6ºbim/2013), deverá sofrer o corte no repasse de recursos constitucionais. Quanto à

196

Certificação Digital, Suely relata que ainda existem municípios que não concluíram o processo de
7
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certificação, na Metropolitana II os municípios de Maricá e Silva Jardim encontram-se nessa condição.

198

9 – Adesão ao PSE: Suely Osório informa que o prazo para adesão ao PSE se encerra em

199

06/06/2014, ressalta que a adesão ao programa é importantíssima para adesão de outros programas,

200

como o Projeto Olhar Brasil. 10 – Nota Técnica nº 1/2014: Programa de Apoio aos Hospitais do Interior

201

e Programa de Financiamento Integrado da Atenção Básica – Cofinanciamento Estadual: Ceres

202

apresenta a Nota técnica sobre o PAHI e Programa de Financiamento de Atenção Básica. Suely

203

ressalta que a nota técnica fala também sobre a Resolução nº 924, de 15 de maio de 2014, e alerta

204

aos gestores para todos os detalhes da resolução. 11 - Doação de veículos –SAMU: Ceres informa

205

que a Gerência de Transporte, está fazendo doação de 10 veículos SAMU para os municípios que

206

manifestarem interesse. Os veículos são do ano de 2004, sem equipamentos complementares, e já

207

sofreram manutenção. Os municípios interessados devem entrar em contato com a Coordenação de

208

Urgência de Emergência/SAS/SES. 12 – A gestora de Maricá solicitou inclusão de pauta para informar

209

à plenária que o Município de Maricá retomou a construção de alguns postos de saúde que estavam

210

paradas, recuperou três academias de saúde que não foram cumpridas as exigências e atualmente a

211

situação já está sendo regularizada, retornou o serviço de atendimento às Cirurgias Eletivas e

212

recuperou os seis milhões de reais que o Ministério da Saúde solicitou devolução, a respeito da UPA

213

municipal. Além disso, a gestora informa que os repasses que deveriam ter sido feitos pelo fundo

214

estadual para o município, não foram feitos e devido a isso os prestadores ainda não forma pagos.

215

Luiz Otávio acrescenta que devido ao processo de transição para gestão plena, esse seria o último

216

mês que o fundo estadual faria o pagamento aos prestadores. Ceres sugere que Fernanda entre em

217

contato com o fundo estadual e sinalize o ocorrido, mas a gestora de Maricá informou que já o fez. 13

218

– Dra Márcia informa que o caminhão para realização de ressonância magnética estará em São

219

Gonçalo em junho, a data e maiores informações serão encaminhadas posteriormente. Além disso,

220

Dra Márcia informa também que a Central de Imagem de São Gonçalo já está com o projeto pronto e

221

entrará em licitação em junho. Não tendo mais assunto a ser discutido, eu, Daniéster Coelho Braga,

222

Assistente da Secretaria Executiva da CIR Metro II, relatei e assinei a presente ata. Niterói, 03 de

223

junho de 2014.
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