ATA DA REUNIÃO DA CIR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018 ÀS 14:00
HORAS NA AMAVI.
Ata da reunião ordinária da Comissão Intergestores Regionais de Saúde do
Alto Vale do Itajaí, realizada em Rio do Sul, no dia 20 de março de dois mil e
dezoito, às quatorze horas em segunda chamada, nas dependências da
Associação do Município do Alto Vale do Itajaí – AMAVI. O Sr. Antônio Pedroso
coordenador inicia a reunião saudando a todos, e em seguida solicitou a
Secretária Daniele Fernandes para fazer a leitura da pauta do dia. Item 1.
Discussão e aprovação da ata da reunião anterior; Item 2. Apresentação da
minuta de contrato com o Hospital Regional; Item 3. Apresentação do
programa das unidades básicas de Saúde PIUBS pelo Rodrigo Kremer
consultor da CELK sistemas; Item 4. Discussão a aprovação da deliberação
Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, tipo II, com sede no município
de Rio do Sul; Item 5. Informes Cis Amavi: Pregão Eletrônico de medicamentos
judiciais e BPS; Item 6. Informes do COSEMS. Item. 7 Assuntos Regionais.
Item. 8 Prestadores com Tolfo; Leitura do Oficio 06/SMS/2018 que solicita
Homologação do termo de adesão ao PPAV-VS. O coordenador Antonio
Pedroso solicitou a leitura da ata da reunião anterior que após lida foi aprovado
por todos. Solicitou inversão da ordem do dia. Item 2. Passou a palavra a Sra.
Vanderléia que falou do programa do MS sobre informatização e implantação
do prontuário eletrônico e solicitou ao Rodrigo representante da empresa
CELK, que apresente o programa PIUPS Projeto de informatização nas
unidades de saúde. Passou vídeo do Ricardo Barros, Ministro da Saúde sobre
modernização e informatização do Sistema Único de Saúde. Após a
apresentação do vídeo Rodrigo colocou que o Ministério da Saúde implantou o
programa PIUPS que será disponibilizado a todos os municípios brasileiros.
Objetivo do programa e informatizar as unidades de saúde disponibilizando
computadores, impressoras, tablete, e outros equipamentos. Falou da
importância de ter uma internet de qualidade para a transmissão dos dados ao
ministério da saúde, que muitas vezes não são enviados e com isso os
município está perdendo recursos e não tendo serie histórica.. Celk é uma
empresa especializada em sistemas e fez o credenciamento junto ao Ministério

da Saúde para implantação do programa. Para adesão ao projeto caso alguém

tenha interesse deve fazer o pré cadastro etapas para PIUBS, formulário de
validação por gestor, acesso ao sistema de dados das unidades, opção de
modalidades, escolha da solução, visita técnica a UBS, implantação da
solução. A empresa tem 4 meses para implantar após adesão pelo gestou.
Fornecimento e manutenção de equipamentos estão incluídos no projeto,
porém parte do projeto vai ser descontado do município. Rodrigo se colocou a
disposição para visitar os gestores que tem interesse para análise de
investimentos, e quem tiver interesse deve entrar em contato com a Vanderlei
no fone 47-984667433. Item 1. Antonio Pedroso afirma que os municípios com
dívida com o Hospital Regional e que assinou contrato este ano deve entrar em
contato para regularizar a pendência. Pedroso passou a palavra a Dra. Cleide
Assessora Jurídica da Amavi, relatou que após varias reuniões com a direção
do HR foi elaborado um modelo de contrato com o aval jurídico do Hospital
Regional a ser encaminhado a cada município. Caso os municípios aceitarem
em firmar o contrato devem aprovar no Conselho Municipal de Saúde e após
encaminhar para o setor de compras (licitações) do município. Alguns
secretários apontam dificuldades em transferências de pacientes na urgência e
emergência, relataram os casos para Cleide que sugeriu a formalização e
encaminhadas por oficio ao coordenador da CIR para ser levada a direção do
Hospital, citando nome dos responsáveis e relatando o fato do ocorrido. Item
4. Foi lida a Deliberação nº 02/2018 sobre a organização da assistência
odontológica especializada através do Centro de especialidades Odontológicas
CEO – Tipo II, com sede no município de Rio do Sul. Anexo tabela com os
municípios a serem atendidos de: Agronômica, Braço do Trombudo, Laurentino,
Mirim Doce, Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul (sede),
Salete, Santa Terezinha, Taió e Trombudo Central. Colocado em discussão foi
levado em votação sendo aprovado pelos presentes. Guilherme falou sobre o
Curso do COSEMS, em Pouso Redondo local Câmara de Vereadores,
convidou os secretários para se inscreverem e se desejarem levar mais um
participante podem. Colocou que a reunião da CIB e Câmara técnica deste
mês foi cancelada. Falou que as deliberações Nºs: 41, 42, e 43 emitidas ad
referendum. Que a DE nº 43 aprova as orientações para inserção dos
consórcios no sistema Nacional de Regulação – SISREG. As Centrais de
Regulação Ambulatoriais Estadual e Municipais terão 60 dias da publicação

para realizar as adaptações necessárias para efetivação da deliberação. Foi
feita a leitura da deliberação 43CIB/2018 e anexo. Foi discutida a deliberação e
ficou acordado que o município sede, Rio do Sul não fará a regulação dos
demais municípios. Após vários questionamento foi apresentada a Deliberação
nº 04/CIR/2018 que após discussão foi aprovada pelos presente. Item 5 Usou a
palavra o Diretor do Consórcio Beto Tschumi que falo sobre a Resolução nº 18
da Comissão Intergestores Tripartite publicada em junho de 2017 que tornou
obrigatória a utilização do Banco de Preços em Saúde – BPS pelos estados,
municípios e distrito federal. É obrigatório ter um cadastro no BPS e quando
realizar licitações devem inserir os preços dos medicamentos. O Consórcio
está alimentando o cadastro e devem os municípios fazerem o mesmo, sugeriu
que o setor de licitações fiquem responsáveis para informar os preços no BPS.
Caso alguém tiver duvidas favor entrar em contato com a Mari no Cis-Amavi.
Item 7. Daniele Fernnades fala das cirurgias de cataratas, solicitou
levantamento

atualizado,

e

que

seja

encaminhado

para

o

e-mail

danielefernandes11@yahoo.com.br, depois possamos nos organizarmos e
verificar a possibilidade de uma equipe vir realizar as cirurgias no Hospital de
Pouso Redondo. Sueli fala do Congresso Nacional e a importância da
participação. Foi feita a leitura do oficio 017/2018 do município de Laurentino
que solicita Homologação do Termo de Adesão ao Progama de Qualificação
das Ações de Vigilância em Saúde – PQA-VS, conforme portaria nº 1.708 de 16
de agosto de 2013. Colocado em discussão em seguida foi lida a Deliberação
nº 03/2018 que homologa o Termo de Adesão PQA-VC, em seguida em
votação sendo aprovado pelos presentes. Foi lido ofício nº 017/2018 da UCAVI,
apresentado a Moção nº 07/2018 da Câmara de Vereadores de Lontras que foi
aprovada pela assembleia em Agronômica da qual os vereadores solicitam que
os secretários façam uma campanha sobre faltas de pacientes em consultas
agendadas. Nada mais havendo a tratar, o coordenador encerrou a reunião
solicitou que Daniele lavrasse à presente ata.

ANTONIO PEDROSO
Coordenador da CIR

