ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE-CES/RS
RESOLUÇÃO N° 05 /2006 – CES/RS
O Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul – CES/RS, em sua reunião ordinária do dia 23 de novembro de 2006, no uso de suas
competências regimentais e atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8080 e 8142/90, e pela Lei Estadual 10.097/94, e,
Considerando a importância de atuação da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde no Rio Grande do Sul;
Considerando que os projetos 06-001, 06-002, 06-003, 06-004, 06-006, 06-008, 06-009, 06-010, 06-011, 06-012, 06-013, 06-014 vem consolidar os
processos produtivos nas áreas a que estão afetos,

RESOLVE,
Art. 1º Aprovar, os projetos apresentados, nos moldes em que foram constituídos, tendo em vista a relevância para a saúde pública coletiva
estadual.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a data de sua publicação.
Porto Alegre, 15 de dezembro de 2006.
Maria Helena Lemos da Silva
Presidente do Conselho Estadual de Saúde
Aprovada na reunião ordinária da Mesa Diretora do dia 13/12/2006, “ad referendum” da Plenária do CES/RS.

Pré-Projetos da FEPPS - para análise do CES/RS na Plenária Ordinária de 23 de novembro de 2006:
Nº Projeto

Objeto

Justificativa da proposição

06-001

Ampliação de Unidade de LAFERGS-Possibilitar
a
Saúde-Construção
de validação de todos os
Unidade de Saúde.
métodos analíticos e dos
processos
de
Produção
relacionados aos produtos
registrados na ANVISA –
desenvolvimento de até seis
novas
formulações
de
medicamentos por ano.

06-002

Manutenção e Conservação Para o Laboratório FEPPS
do Laboratório
fazer
estudos
de
Equivalência Farmacêutica
em 4 produtos; Contratar,
para 4 produtos, estudos de
Biodisponibilidade;
ampliação da central de
purificação
de
água;
Contratar empresas para
revisão de seu plano mestre
de validação, para elaborar
protocolos de validação e
outras
contratações
de
empresas.

Outras informações

Valor

Observação

670.666,46 Comissão
de
Assistência
Farmacêutica entendeu que é
um espaço novo para análise
da Produção – Ver o que já
existe e solicitar a planta e
relatório mais descritivo.

Ações
previstas:
Elaboração dos planos de
manutenção e calibração
dos
equipamentos,
realização de calibração e
qualificação
de
equipamentos e compra de
material de vidraria para o
laboratório de pesquisa e
desenvolvimento.

1.313.600,00 Comissão
de
Assistência
Farmacêutica questiona se as
vidrarias já são calibradas e se
a FEPPS tem equipamento
para calibrar.

Nº Projeto

Objeto

Justificativa da proposição

Outras informações

Valor

Observação

06-003

Compra de equipamento e O
projeto
dotará
o
material permanente
LAFERGS
de
plena
capacidade
de
desenvolvimento
de
produtos,
bem
como
viabilizará a ampliação da
produção decorrente do
registro de novos produtos.

Equipamentos a serem
adquiridos:
Motor
Multiuso para Módulos
Pilotos: Compressora para
comprimidos, Batedeira,
agitador
magnético,
granulador,
Misturador,
Máquina para envase de
semi-sólidos,
balança,
câmara climática, entre
outros.

06-004

Curso,
Congresso, Participação
de
um
Encontro,
Treinamento, representante em curso de
seminário e eventos
especialização em gestão de
serviços hemoterápilcos e na
realização de eventos da
hemorrede pública estadual.

Capacitação
de
profissional em serviços
de
Hemoterapia
–
Programa:
Segurança
transfuncional e qualidade
do sangue.

55.000,00 Custo elevado?

06-006

Ações
de
caráter
operacional e aplicado, que
visam encontrar soluções
para resolver os problemas
que limitam a efetividade
da saúde e para desenvolver
métodos e técnicas que
ampliem a capacidade de
intervenção nos problemas
de saúde.

Conscientizar
os
servidores públicos da
importância da doação
voluntária de sangue.

55.000,00

Visa a melhoria da gestão do
Hemorgs no que tange a
conscientização e fidelização
dos servidores públicos de
todas as esferas.

956.010,00

Nº Projeto

Justificativa da proposição

Outras informações

Avaliar a eficácia das
campanhas publicitárias para
a prevenção da Aids em
adolescentes
negras, na
promoção da mudança de
comportamento das jovens,
através
do
uso
de
preservativos.

Avaliar o comportamento
sexual
das
jovens:
questões
de
gênero,
quanto as campanhas de
marketing social, duvidas
sobre o uso da camisinha e
sugestões de marketing
social.

06-009

Curso,
Congresso, Necessidade da implantação
Encontro,
Treinamento, e
implementação
de
Seminários, eventos.
programas comunitários de
diagnóstico precose e de
orientação médica, social e
psicológica
de
doentes
falciformes no Rio Grande
do Sul.

Atenção aos pacientes
portadores
de
HemoglobinopatiasAnemia Falciforme.

06-010

Acréscimo de área, em uma
unidade de saúde ou mesmo
construção a construção de
uma nova edificação que
será
agregada
funcionalmente(fisicamente
ou não) a unidade.

06-008

Objeto
Ações
de
caráter
operacional e aplicado que
visam encontrar soluções
para resolver os problemas
que limitam a efetividade
da saúde e para desenvolver
métodos e técnicas que
ampliem a capacidade de
intervenção nos problemas
de saúde.

Necessidade
de
de Financiamento
da
adequação
do
serviço ampliação do serviço
Hemoterápico a legislação Hemoterápico de Alegrete.
sanitária
vigente,
especialmente a RDC/04, no
que tange aos espaços e
fluxos.

Valor

Observação

66.000,00 Ver se o estudo terá
autorização de Comitê de Ética

165.000,00 -Que municípios
-Sobre que dados
-onde estão os dados

145.673,00 Ver o que já existe, solicitar a
planta e material mais
descritivo.

Nº Projeto

Objeto

Justificativa da proposição

Outras informações

Valor

Observação

06-011

Aquisição de Equipamento Existe a necessidade da Aquisição de centrífuga
e material Permanente
Hemorrede Pública gaúcha refrigerada
para
a
possuir equipamento de Hemorrede pública.
reserva técnica.

220.000,00 Existe local adequado para sua
guarda.

06-012

Aquisição de Equipamento Necessidade de um melhor Aquisição de um servidor
e Material Permanente
gerenciamento do ciclo do com
software
de
sangue, de acordo com a gerenciamento.
legislação sanitária.

330.000,00 Necessidade-valor elevado?

06-013

Construção de Unidade de Inexiste no Hemorgs abrigo Construir e implantar o 114.000,00
saúde
em que se possa gerenciar os abrigo de resíduos do
resíduos, que hoje são Hemorgs.
misturados aos do Hospital
Sanatório
Partenon
que
divide espaço com o
Hemocentro.

06-014

Construção de Unidade de O serviço de Hemoterapia do
Saúde
Grupo
Hospitalar
Conceição,atende a demanda
do hospital. Para atender de
forma adequada a legislação
sanitária faz-se necessário a
reforma do serviço

TOTAL
R$

Reformar e reinstalar o
serviço Hemoterápico do
Grupo
Hospitalar
Conceição-Realizar 345
metros
quadrados
de
reforma.

Ver o que já existe,solicitar a
planta e material mais
descritivo.

382.500,00 Ver o que já existe, solicitar a
planta e material mais
descritivo.

4. 473. 446,46

