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CALENDÁRIO DE 

REUNIÕES ORDINÁRIAS E 

EXTRAORDINÁRIAS DO 

CES-RJ EM 2019 

Outubro   Novembro  Dezembro 

     15               12                10 

     19               27                17 

O digiSUS é a estratégia do Ministério da Saúde (MS) de incorporação da saúde digital (e-Saúde) como uma dimensão fundamental para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Por meio da disponibilização e uso de informação abrangente, de forma precisa e segura, a ação visa à melhoria constante da qualidade dos serviços, dos processos e da 

atenção à saúde. Em todo o mundo, o uso da Saúde Digital tem constantemente mudado a forma de organização e disponibilização dos serviços de saúde. Iniciativas 

como o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o Registro Eletrônico de Saúde (RES) são exemplos deste cenário.Neste contexto, é que o Ministério da Saúde (MS) institui 

a estratégia de saúde digital no Brasil – digiSUS: uma iniciativa formada a partir de experiências historicamente acumuladas por um conjunto de atores (gestores, 

especialistas, pesquisadores, representantes de entidades e de conselhos de classe) envolvidos no desenvolvimento de Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) 

em saúde. Com o objetivo de aumentar a qualidade e ampliar o acesso à atenção, a implementação desta estratégia se traduz em projetos e ações inseridos na 

abordagem digiSUS, que, por meio de um resgate histórico de conceitos e experiências estruturados nacional e internacionalmente, intencionam agilizar o atendimento 

e melhorar o fluxo de informações para apoio à decisão em Saúde. Até 2020, a e-Saúde estará incorporada ao SUS como uma dimensão fundamental, sendo reconhecida 

como estratégia de melhoria consistente dos serviços de Saúde por meio da disponibilização e uso de informação abrangente, precisa e segura que agilize e melhore a 

qualidade da atenção e dos processos de Saúde, nas três esferas de governo e no setor privado, beneficiando pacientes, cidadãos, profissionais, gestores e organizações 

de saúde .(fonte:MS) 

 

CONSELHEIROS estaduais e 

municipais RECEBEM 

TREINAMENTO PARA 

UTILIZAÇÃO DO DIGISUS 

Conselheiros receberam instruções na quinta-feira (26) durante 

aula no edifício do NEMS; secretário executivo do CES também 

se capacitou para utilização do sistema digital 

NA ALERJ, SES/RJ APRESENTA MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO PARA O PCCS 

DA SAÚDE; parlamentares propõem reunião com o governador 

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), presidida pela deputada Martha Rocha, convocou 

segunda-feira (23) uma Audiência Pública para a apresentação do plano de compensação financeira do estado para viabilizar a 

implementação do Plano de Cargos, Carreira e Salários aprovado por esta mesma Assembleia ano passado. O próprio secretário de estado de 

saúde, o Srº Edmar Santos, esteve pessoalmente no auditório anexo da Alerj para a apresentação dessas medidas e também ouvir as 

reivindicações dos servidores e das lideranças do Movimento PCCS JÁ! A luta dos servidores encontra empecilhos para a imediata 

implementação da Lei 7946/2018. Um deles, e talvez o principal, se baseia nas limitações impostas pelo Regime de Recuperação Fiscal no qual 

está inserido o estado, o que impede o aumento de despesas, tais como reajustes salariais do funcionalismo, realização de concursos públicos 

(mesmo que sejam para repor quadros que se aposentaram) e contratações. Diante disso, o governador Wilson Witzel ajuizou no mês de 

maio ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a obrigação de rever cargos e salários de servidores da área de saúde. Já as medidas 

apresentadas pela SES/RJ visam absorver o impacto de cerca de 4 bilhões de reais diluídos em 48 meses após a vigência do plano de carreiras 

dos servidores. Dentro das medidas compensatórias elaboradas pela secretaria estão a extinção de 5 mil cargos vagos, a concessão de 

aposentadoria (compulsórias, por tempo e proporcionais) na SES e no Iaserj, 4338 mil e 437, respectivamente, a extinção de cargos vagos por 

conta de exonerações à pedido e falecimentos na SES e no Iaserj, 174 e 31, respectivamente, fazer com que a cessão de servidores da pasta 

da secretaria e Iaserj seja onerosa para o destino, 2599 e 45, respectivamente e a implantação de um Plano de Demissão Voluntária (PDV).  

Secretário pede para que os servidores aguardem o STF 

Em que pese o esforço da Secretaria de Estado de Saúde para que, de fato, o PCCS da Saúde e Iaserj seja implementado o quanto antes, 

Edmar Santos pediu calma ao funcionalismo e sugeriu que se espere um posicionamento final do Supremo Tribunal Federal. A ADI ajuizada 

pelo Executivo estadual tem como relatora a ministra Rosa Weber. 

Servidores discordam e sugerem que o estado implemente de imediato o PCCS 

Lideranças do Movimento PCCS JÁ! argumentam que não é necessário que o estado aguarde a palavra final da Suprema Corte, já que existem 

pareceres favoráveis da Alerj e da Advocacia-Geral da União alegando que a lei do plano de cargos não fere a Constituição. Segundo Andre 

Ferraz, diretor da Associação dos Servidores de Vigilância Sanitária do Rio (Asservisa), “existe caixa suficiente no Executivo para arcar com os 

impactos da lei”. Ferraz também disse que se o estado cumprisse com os 12% da receita anual da saúde, seria possível a rápida efetivação das 

reivindicações dos servidores. O Conselho Estadual de Saúde se manifesta favoravelmente ao PCCS ainda este ano: Márcio Berman, servidor 

estadual e membro da Asservisa, além de conselheiro estadual de saúde, esteve presente na mesa representando também Zaira da Costa, 

presidente do CES-RJ. Nesta ocasião, Berman salientou que a luta pelo PCCS da Saúde vem com data anterior à crise financeira na qual o 

estado do Rio de Janeiro está mergulhado e anterior à recuperação fiscal assinada entre o estado e a União em 2017. O conselheiro fez 

questão de dizer que o pleito dos servidores é legítimo e justo, pediu respeito à legalidade da lei aprovada e fez um apelo ao governador para 

que dê por encerrada a judicialização do PCCS. Vale lembrar que o Conselho Estadual de Saúde aprovou este ano uma Moção de Apoio ao 

plano de cargos dos trabalhadores da saúde. 

Parlamentares querem reunião com Witzel e formação de frente de deputados em Brasília 

Diversos parlamentares estaduais e federais estiveram presentes na audiência, dentre eles Paulo Ramos (PDT-RJ) e Alexandre Serfiotis (PSD-

RJ), que atuam na Câmara Federal, Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ), Waldeck Carneiro (PT-RJ), Martha Rocha (PDT-RJ), Mônica Francisco (Psol-

RJ) e Márcio Gualberto (PSL-RJ). A presidente da Comissão de Saúde da Alerj, a deputada Martha Rocha, elaborou junto com os presentes dois 

principais encaminhamentos que deverão ocorrer em breve para que o PCCS da Saúde ocorra de maneira mais rápida. O primeiro deles é a 

formação de uma frente de deputados estaduais e federais para articular, em Brasília, diálogos com a ministra Rosa Weber e demais 

magistrados. Outro encaminhamento promete viabilizar uma reunião entre servidores da saúde e o governador. Segundo Martha Rocha, “a 

reunião é para cobrar do governador que ele implemente o PCCS e cumpra o que prometeu na campanha eleitoral. A Advocacia-Geral da 

União já deu parecer entendendo a improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada pelo governo do estado, já que na lei 

do Regime de Recuperação Fiscal há excepcionalidades para Saúde, Educação e Segurança. Está faltando vontade política”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 

ANALISA ALTERAÇÕES NO 

REGIMENTO INTERNO DO CES 

A Comissão de Legislação do Conselho Estadual de 

Saúde do Rio de Janeiro esteve reunida no dia 30 de 

setembro na sala anexa do CES-RJ. Em pauta, a 

elaboração de minuta para alterações no Regimento 

Interno do Conselho, aprovada em plenário. Esta 

elaboração de minuta foi deliberada ainda no 

mandato anterior. Novas reuniões estão marcadas. 

para  

A Secretaria de Estado de Saúde apresentou hoje (12), às 11h, 

durante Audiência Pública convocada pela Comissão de Saúde 

da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o 1º 

Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (1º RDQA) da 

saúde do estado. Estiveram presentes toda a área técnica da 

SES, além do próprio subsecretário, com destaque para os 

setores de Planejamento, Vigilância em Saúde, Atenção Básica 

e Unidades Hospitalares. Já o Conselho Estadual de Saúde foi 

representado pelos (as) conselheiros (as) Solange Belchior, 

Sylvia Daflon, Magno Rocha, Márcio Berman, Rita Vassoler, 

Antônio Moraes e Filipe dos Anjos. A conselheira Solange 

Belchior substituiu, na fala, a presidente do Conselho, Zaira da 

Costa. D. Zaira não pode comparecer por motivos de saúde. 

Leia a íntegra no Blog do CES-RJ:  

https://cesrj.com/2019/09/09/ses-apresenta-o-1o-rdqa-na-

comissao-de-saude-da-alerj-ces-rj-esteve-

presente/?fbclid=IwAR3CaeaD67H1YzNWAMqnz-

QnlVEtrpavJH10BwaQuuSUQ1ztmmwN9QUjREY 

 

SES/RJ APRESENTOU O 1º RDQA EM 

AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ALERJ; 

CONSELHO ESTEVE PRESENTE 
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SEMINÁRIO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - 

HEMODIÁLISE REUNIU SUPERINTENDÊNCIAS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE E O CONTROLE SOCIAL 

Politicas de hemodiálise no estado foram debatidas a fundo entre profissionais de saúde, Conselho Estadual 

de Saúde e representantes da gestão da SES/RJ. O Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro realizou no 

dia 12 de setembro o 2º Seminário de Terapia Renal Substitutiva – Hemodiálise, desta vez no auditório do 

Conselho Regional de Odontologia, no Centro do Rio. Organizado pelo Grupo de Trabalho de Terapia Renal 

Substitutiva do CES-RJ, o seminário reuniu duas áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde e 

representantes do Controle Social, além de usuários do SUS e de um expressivo número de profissionais de 

saúde dispostos a compreender melhor as políticas estaduais de tratamento da doença renal, as transferências 

de medicamentos, repasses federais, estaduais e municipais às clínicas de TRS e a distribuição de leitos e 

maquinário. Foram debatidos também temas como a identificação da doença precocemente, os tratamentos 

conservadores e a hemodiálise peritoneal, esta muito pouco utilizada no estado. A mesa de abertura do 2º 

Seminário de Terapia Renal Substitutiva – Hemodiálise contou com as presenças da presidente da Comissão de 

Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a deputada Martha Rocha, do 

coordenador do GT de Hemodiálise do CES-RJ, Everaldo Nascimento, de Márcio Berman, conselheiro estadual 

representando a presidente do Conselho, Zaira da Costa, de Rosaura Rocha, conselheira estadual, de Cláudia 

Lunardi, representante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), Iandara Moura, da 

Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação da SES/RJ e de Flávio Campos da Silva, 

secretário executivo do CES-RJ. Cláudia Lunardi também representou o secretário de estado de saúde. A 

presidente do CES-RJ não pôde comparecer por questões de saúde. 

 

 

 

A presidente do Conselho Estadual de Saúde, Zaira da Costa, participou hoje (23) de uma Audiência 

Pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) convocada pela Comissão de 

Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, conjuntamente com a Comissão de Saúde da Alerj 

para tratar da carga horária excessiva dos profissionais de saúde do cargo de bombeiros e as suas 

influências no atendimento pré-hospitalar dos pacientes no estado.  As comissões são presididas 

pelas deputadas Mônica Francisco e Martha Rocha, respectivamente. Pra discutir o tema, também 

participaram o coronel do Corpo de Bombeiros Glaucir Costa, chefe de gabinete da Secretaria de 

Defesa Civil, coronel Cláudia Nogueira, diretora de Socorro e Emergência da Secretaria de Estado de 

Defesa Civil, coronel Dias Rocha, da Diretoria Geral de Saúde da Secretaria de Estado de Defesa Civil, 

Mirian Lopes, presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Município do Rio 

de Janeiro – SATEMRJ, João Rodrigues, da Galeria de Heróis, representante do Conselho Regional de 

Enfermagem e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A Enfermeira Rejane, que elaborou o 

requerimento da audiência, também participou das discussões. Zaira da Costa, que foi convidada 

pela Comissão de Saúde da Alerj para participar desta audiência, se solidarizou com a realidade difícil 

destes profissionais e indagou sobre os servidores concursados aprovados em 2008 que estariam 

lotados em outras áreas diferentes daquelas a que estavam originalmente designados. Tanto a 

deputada Enfermeira Rejane quanto a deputada Martha Rocha fizeram côro com a presidente do 

CES-RJ e solicitaram informações ao Cel. Glaucir Costa a respeito destes servidores que, em tese, 

deveriam estar atuando no Atendimento Pré-hospitalar (APH). 

CARGA HORÁRIA EXCESSIVA DOS BOMBEIROS DA SAÚDE FOI TEMA DE 

AUDIÊNCIA NA ALERJ; PRESIDENTE DO CES-RJ FOI CONVIDADA A FALAR 

“Sobre os concursados que 

deveriam estar atuando nas 

unidades móveis, Cel Glaucir foi 

categórico ao afirmar que mais 

da metade se aposentaram e 

deixaram a ativa neste espaço de 

11 anos. Por fim, disse que já 

existem entendimentos entre o 

CBMERJ e a Secretaria de Estado 

de Saúde para que a última 

reassuma os quadros que 

compõem o Atendimento Pré-

hospitalar”. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CES-

RJ SE REÚNE COM SUPERINTENDÊNCIA DA ses E 

DISCUTE SEMINÁRIO DE TUBERCULOSE 

A Comissão de Educação Permanente do Conselho Estadual de Saúde do 

Rio de Janeiro esteve reunida no dia 03/09 na parte da manhã com 

representantes da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e 

Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde. O tema tratado foi a 

construção de um seminário sobre tuberculose e hanseníase. 

 

Inscreva-se na tv ces/rj 

O Conselho Estadual de Saúde tem um canal oficial 

no YouTube. Tudo sobre  ações do CES-RJ, conferências, 

seminários, reuniões ordinárias e extraordinárias, 

entrevistas em saúde, saúde pública e o SUS estão 

disponíveis para o cidadão. Inscreva-se e ative o sininho. 

Busque Conselho Estadual de Saúde TV CES/RJ. 

https://www.facebook.com/conselhodesaude.rj/?__tn__=K-R&eid=ARBJHski-di4idksEfzRpyMb9LXDx4sR3y3crJdV4U6TzKo6Zz010OeZN8HljisnmFdhDMND_Le1aYtM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBTcawjFkGnjJEEn7bjCbXE7qRSFBXfsJruiu0wccaQvyNXTKHT0pjSW2hUyKIaqaq6bPh4JCZuCB4nKqC3JQ4VBQ3YKJqQ51wuvze7N0id9hbi4RzNReW6IJKUaxrRJnZ05bmupWbMqP7gzQ23QA4dB_9SvtdjV753HLhk4YT0xQJZFlTqJyGRbF99CiDg6xybuGgUFRIX8WBNcXAGcUxpjIR4C9Xve3htvpgOwnMwdF9vLaJSArK24Uyggqo79kQ03fheCjZOxsZ3ZB46nLFsMzZl1P6UBQMDHMqBm9UsLi7cUBKm5rslNk3ppJYCT-msZzmt0DkJ2DMkjHTH2w5Pg92r
https://www.facebook.com/youtube/?__tn__=K-R&eid=ARBaDAIu4RBILRe_F8o44jxP9k5u3Upy2VlVcvUKA_bCJWyOykkhx4rsMITc-UhbuzPV_JU99YgTBWB7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBTcawjFkGnjJEEn7bjCbXE7qRSFBXfsJruiu0wccaQvyNXTKHT0pjSW2hUyKIaqaq6bPh4JCZuCB4nKqC3JQ4VBQ3YKJqQ51wuvze7N0id9hbi4RzNReW6IJKUaxrRJnZ05bmupWbMqP7gzQ23QA4dB_9SvtdjV753HLhk4YT0xQJZFlTqJyGRbF99CiDg6xybuGgUFRIX8WBNcXAGcUxpjIR4C9Xve3htvpgOwnMwdF9vLaJSArK24Uyggqo79kQ03fheCjZOxsZ3ZB46nLFsMzZl1P6UBQMDHMqBm9UsLi7cUBKm5rslNk3ppJYCT-msZzmt0DkJ2DMkjHTH2w5Pg92r

