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ATA da 1ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 10 horas e 30 minutos,
deu-se início, na Sede da Secretaria Executiva Comissão Intergestores Regional CIR-Serrana,
situada à Av. Euterpe Friburguense n°. 93, Centro, Nova Friburgo, a primeira Reunião
Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Serrana, contando com a presença
dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) – Sra. Dayse
Santos de Aguiar (Representante Titular SES/RJ), Sra. Dayse Muller Fernandes
(Representante Suplente SES/RJ), Sra. Sara F. de Almeida Gonçalves (Apoiadora Regional/
Superintendência de Educação Permanente em Saúde –SES/RJ), Sra. Nathália Busch Bom
(Secretária Executiva da CIR-Serrana), Sra. Jéssica Costa Lemos (Assistente da Secretara
Executiva da CIR-Serrana), do COSEMS/RJ: Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora
Regional), das Secretarias Municipais de Saúde: Sra. Fernanda Lima (Representante SMS
de Bom Jardim), Sr. Márcio Barbas (Titular SMS de Cantagalo), Sra. Vânia Lúcia Vieira
Huguenin (Titular SMS de Cordeiro), Sr. Marco Antônio Oliveira Apolinário (Titular SMS de
Guapimirim), Sra. Alba Iaci Macieira (Suplente SMS de Guapimirim), Sr. Flávio Boaretto
Rozado (Titular SMS de Macuco), Sr. Luiz Hubner (Suplente SMS de Nova Friburgo), Sra.
Kátia Millene Bom (Representante SMS de Nova Friburgo), Sr. Silmar Fortes (Titular SMS
de Nova Friburgo), Sr. Carlos Roberto Lamego (Titular SMS de Santa Maria Madalena), Sr.
Almir Gonçalves de Oliveira (Titular SMS de São José do Vale do Rio Preto), Sra. Ana Maria
Ramos Perez (Titular SMS de Sumidouro), Sra. Ana Lúcia Belo Rodrigues Ramos (Suplente
SMS de Sumidouro). A Plenária contou com a presença da representação da SES, de 09
Secretarias Municipais de Saúde, sendo 07 Secretários de Saúde, 02 Suplentes. Ficaram
sem representação as SMS de: Cachoeiras de Macacu, Carmo, Duas Barras, São
Sebastião do Alto, Teresópolis e Trajano de Moraes. Foi dada a palavra à Representante
Titular de Nível Central Sra. Dayse Santos de Aguiar para saudação e abertura da reunião. I—
APRESENTAÇÃO: 1- Apresentação Região Serrana (COSEMS/RJ): Sra. Solange Cirico
deu início à apresentação, esclarecendo que a mesma deveria ter sido realizada no
Acolhimento aos Novos Gestores de Saúde, realizado em Petrópolis. Em virtude do
cronograma do evento a programação foi alterada. Na apresentação intitulada como “Região
Serrana”, a Sra. Solange fez uma breve introdução sobre as principais atividades
desenvolvidas pelos Apoiadores Regionais e publicações geradas a partir do Projeto de apoio
aos municípios. As publicações mais recentes foram o “Manual do Gestor Municipal do
SUS”, fruto de uma parceria entre o Cosems RJ, o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems) e o Laboratório de Práticas de Integralidade em Saúde do
Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(LAPPIS/IMS/UERJ), o qual aborda os principais temas para os quais o gestor municipal da
saúde deve estar atento em seu cotidiano. E o “Caderno de Apoio à Gestão Municipal de
Saúde”, resultado da mesma parceria, trata-se de publicação que contém os principais
indicadores de saúde de cada município, podendo gerar informações estratégicas para o
processo de planejamento e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) nos respectivos
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territórios. Ambas as publicações foram entregues a todos os Secretários Municipais de
Saúde, nos eventos de Acolhimento, assim como o pen drive preparado pela SES com
informações sobre os diversos temas da gestão e da atenção à saúde. Sra. Solange destacou
alguns dados, que chamaram a atenção durante a elaboração do Caderno e se colocou à
disposição dos Secretários para visitas e cooperação técnica em cada município. 2. Recursos
Educação Permanente em Saúde / Petrópolis: A Sra. Nathália explicou que este ponto de
pauta foi uma solicitação do Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, Sr. Silmar Fortes,
durante o evento de Acolhimento aos Gestores de Saúde. Na ocasião foram demonstrados os
valores repassados à Região Serrana para execução dos Projetos de Educação Permanente. O
Sr. Silmar solicitou à Secretaria Executiva uma apresentação sobre os projetos pactuados e
sobre o processo licitatório das instituições que realizarão os cursos/capacitações, visto que o
município de Petrópolis é o executor da maior parte destes recursos. Nathália apresentou ao
Secretário os valores das portarias GM/MS n°. 4033/2010 e n°. 2200/2011 e os projetos
discutidos e pactuados pela Comissão de Integração de Ensino e Serviço, a CIES/Serrana. A
Sra. Sara Almeida, apoiadora regional da Superintendência de Educação em Saúde da SES,
falou sobre o papel da CIES e sobre a importância de acompanhar e dar suporte ao município
executor, durante todo processo licitatório. O Sr. Silmar expressou a sua preocupação com a
forma de acompanhamento do referido processo por parte da CIES, o que levou a um amplo
debate pelos presentes sobre a situação da Comissão regional. Houve uma avaliação, por parte
de gestores mais antigos, de que a participação dos municípios, por meio dos seus
representantes na CIES, tem sido historicamente muito incipiente, o que acabou por se refletir
na baixa execução de projetos e recursos para educação permanente na região. Foi admitida
pelos presentes a necessidade de reestruturação da CIES, em termos de sua composição e
funcionamento. Como encaminhamento, ficou decidido que na reunião da Comissão,
agendada para 14/03/2017, os participantes, devidamente designados pelos Secretários e com
indicação formalizada junto à SE CIR Serrana, definirão um novo coordenador e um pequeno
grupo que acompanhará o processo licitatório a cargo da SMS de Petrópolis, bem como a
execução dos projetos já pactuados. II - PACTUAÇÃO: 1. Atas das Reuniões Ordinárias
CIR/S 2016: Foi ratificada a aprovação Ad Referendum das Atas das 8° e 9° Plenárias
Ordinárias da CIR-S, e aprovada a Ata da 10° Reunião Ordinária CIR-S. Esta pactuação
ocorreu de forma conjunta com a apoiadora do COSEMS/RJ e com a aprovação dos
Secretários que permaneceram na condição de gestores na região, considerando a
impossibilidade daqueles que não mais desempenham a função se manifestarem, após a
instalação dos novos governos municipais e as mudanças ocorridas dos titulares das SMS. II
- INFORMES: 1. Caderneta da Gestante (SAB/SES): Sra. Dayse reforçou junto aos
gestores o informe encaminhado aos mesmos via e-mail, de que se encontra disponível no
CGA o seguinte material: 1ª cota das Cadernetas da Gestante - 2ª e 3ª Edição; Manual de
preenchimento da Caderneta da Gestante e Fichas Perinatais. Ressaltou que é necessário o
agendamento para a retirada junto ao CGA. 2. Teste Rápido Gravidez: A Sra. Dayse
reforçou o informe encaminhado, via e-mail, a respeito de informações do Ministério da
Saúde sobre Teste Rápido de Gravidez. Foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria
GM/MS nº 54/2017, alterando o artigo 3º da Portaria nº 323/2016/GM/MS, que autoriza o
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repasse de recursos, em parcela única, para Municípios, referente aos Testes Rápidos de
Gravidez do Componente Pré-Natal da Rede Cegonha. O artigo 3º se refere aos recursos
orçamentários onerados, passando do Programa de Trabalho 10.302.2012.20R4 - Apoio à
Implementação da Rede Cegonha, do orçamento do Ministério da Saúde (RCE-RCEG) para o
Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da
Família. “Informamos que está em vigência pela Coordenação-Geral de Saúde das Mulheres
a Ata de Registro de Preço, a qual estados e municípios podem fazer adesão, para aquisição
deste insumo. A Ata de Registro de Preço foi realizada pelo Ministério da Saúde, com o
intuito de reduzir o preço do insumo. No entanto, a adesão não é obrigatória. Os gestores que
tiverem interesse em aderir à Ata e realizar a compra devem acessar o sistema GRP – Gestão
de Registro de Preço e solicitar a adesão. Manual de uso do GRP pela entidade interessada,
bem como as portarias mencionadas, foram anexados ao informe. Lembrando, ainda, que a
compra desse insumo é fundamental para captação precoce das gestantes na Atenção Básica.
Esse teste não requer treinamento para ser realizado pelos profissionais de saúde e
preferencialmente deve ser feito pela Estratégia de Saúde da Família, no intuito de vincular a
mulher ao serviço e descentralizar o pré-natal. 3. Solicitação Ponto Focal da Saúde para
Microcefalia (SAB/SES): A Secretaria Executiva da CIR reiterou a necessidade de retorno,
por parte dos municípios, à solicitação da Superintendência de Atenção Básica da SES/RJ,
enviada através do Ofício Circular SAB/SES n°. 01/2017, que trata da indicação (nome e
contatos) do servidor municipal indicado para ser Ponto Focal da saúde para casos de
Microcefalia. Os contatos devem ser encaminhados via e-mail. 4. Situação dos Planos de
Contingência para Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis, e indicação do
Técnico Municipal de referência para DCNT (SVS): Foi apresentada a Planilha atualizada
pela SVS, com as informações sobre a situação de entrega dos Planos de Contingência de
Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis na SES, bem como a indicação ou não do
técnico municipal de referência para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 5.
Informativo Educação em Saúde n°. 05 – Edição Especial Arboviroses (SEDS/SES): A
Secretaria Executiva da CIR-S reforçou o envio, por e-mail, do Informativo Educação em
Saúde, com informações relevantes sobre o tema Arboviroses. 6. Solicitação de indicações
de representantes para as reuniões dos Grupos Técnicos CIR: foi solicitado pela
Secretaria Executiva da CIR, o envio das indicações dos técnicos municipais que irão compor
os Grupos Técnicos da Região, com a maior brevidade possível. 7. Formulário para
diagnóstico do Complexo Regulador (GT Regulação SES/COSEMS): A Sra. Dayse
explicou aos novos Secretários que o referido formulário foi elaborado no intuito de permitir
que o GT de Regulação SES/COSEMS possa conhecer um pouco mais os complexos
reguladores municipais, permitindo o mapeamento das necessidades locais e o
estabelecimento de parcerias para a melhoria do processo regulatório. Sendo assim, o GT
solicita o preenchimento do formulário e o seu envio às SE/CIR pelos municípios que ainda
não o fizeram. Na Região Serrana – 14 de 16 municípios. Faltam: Cordeiro e Macuco. 8.
Encontro Regional sobre indicadores de Saúde/SISPACTO: por solicitação coletiva dos
Secretários Municipais de Saúde da Região Serrana, houve alteração de data para o Encontro
Regional sobre Indicadores de Saúde (SISPACTO), para a região e a reunião acontecerá em
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23/02, a partir das 9:00h, no auditório da CIB, localizado na SES, no Rio de Janeiro. 9.
Comunicado AR/SE CIR Serrana nº 01/2017 sobre os Grupos Condutores, Grupos de
Trabalho, CIES e CIB/RJ: A Sra. Nathália informou a todos que a SE/CIR encaminha aos
gestores um Comunicado sobre o andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que
ocorreram entre as reuniões da Comissão. Excepcionalmente este mês não houve agenda com
os Grupos Técnicos e o comunicado será expedido após o retorno das reuniões. 10. Informe
COSEMS/RJ: Sra. Solange Cirico aproveitou a ocasião da Plenária para reforçar junto aos
gestores a necessidade do envio das informações e homologações dos relatórios do 6°
bimestre de 2016 no site do SIOPS. O não cumprimento do prazo máximo (02/03/2017) para
homologação no site acarretará suspensão de recursos federais. Após a leitura dos informes
da pauta, a Sra. Dayse solicitou, a pedido do Dr. Eduardo Lenine, Coordenador de Urgência e
Emergência da SES, que os municípios da Região Serrana com pendências no envio ao
Ministério da Saúde da documentação que trata da solicitação de cessão das ambulâncias para
o próprio município, encaminhem os documentos com urgência. São eles: Bom Jardim,
Cordeiro, Guapimirim, Macuco, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes e Teresópolis.
Não havendo nada mais a tratar, Sra. Dayse Santos de Aguiar deu por encerrados os trabalhos,
antes convocando os participantes para a próxima Reunião Ordinária da CIR, que será
realizada em 30 de março de 2017. Eu, Nathália Busch Bom, Secretária Executiva da
CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente ata. Nova Friburgo, 21 de fevereiro de 2017.

Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR
Dayse Santos de Aguiar
Representante Titular Nível Central SES

Comissão Intergestores Regional Serrana– CIR/S
Endereço: Av. Euterpe Friburguense, n° 93 - Centro.
Nova Friburgo – RJ, CEP: 28605-220.
Telefone da sede: (22) 2522-2989
E-mail: cir.serrana@saude.rj.gov.br

