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ATA da 3ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 24 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 10 horas e 40 minutos, deu-se
início, na Sede da Secretaria Executiva da Comissão Intergestores Regional CIR-Serrana,
situada à Av. Euterpe Friburguense n°. 93, Centro, Nova Friburgo, a terceira 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. 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: Sr. Marcos Welber Vieira (Titular SMS de Bom Jardim),
Sra. Elisabeth Ferolla (Titular SMS de Cachoeiras de Macacu), Sra. Vânia Lúcia Vieira
Huguenin (Titular SMS de Cordeiro), Sra. Claudia Bertolli Ormelli (Representante SMS de
Duas Barras), Sr. Marco Antônio Oliveira Apolinário (Titular SMS de Guapimirim), Sr.
Carlos Perdomo Maturana (Representante SMS de Macuco), Silmar Fortes (Titular SMS de
Petrópolis), Sr. José Carlos Rodrigues Paes (Representante 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), Sra. Adriana Nunes Chaves (Representante
SMS de Teresópolis), Sra. Ana Paula de Souza Oliveira (Titular SMS de Trajano de Moraes).
A Plenária contou com a presença da representação da SES, de 12 Secretarias
Municipais de Saúde, sendo 07 Secretários de Saúde, 05 Suplentes. Ficaram sem
representação as SMS de: Cantagalo, Carmo, Nova Friburgo e São Sebastião do Alto. Foi
dada a palavra à Representante Titular de Nível Central Sra. Dayse Santos de Aguiar para
saudação e abertura da reunião. I - PACTUAÇÃO: 1. Ata da 2° Reunião Ordinária CIR/S
2017: A Ata da 2° Reunião Ordinária da CIR-S foi pactuada pela Plenária. 2. Novo Fluxo
Remanejamento PPI: A Sra. Dayse explicou que, após a análise feita pela Superintendência
de Atenção Especializada, Controle e Avaliação - SAECA sobre o fluxo de remanejamento de
PPI, a SES/RJ considerou que a tramitação de documentos entre os municípios, a região e a
área técnica estadual responsável tornava todo o processo excessivamente burocrático. Por
este motivo, propôs o novo fluxo para que os remanejamentos sejam realizados da seguinte
forma: pactuação em CIR da solicitação de remanejamento de serviço de referência e
remanejamento do respectivo teto financeiro para análise da SAECA e posterior envio à CIB.
Na ocasião da pactuação em CIR, a deliberação deverá ter anexos os documentos necessários
para prosseguir com o pleito. Deverão ser apresentados: o atesto do município que está se
tornando a referência (e atesto do prestador); documento que comprove (pode ser protocolo de
entrega/recebimento) que foi dada ciência ao município que está deixando de ser a referência;
parecer da Câmara Técnica da CIR. Todos os gestores presentes concordaram e foi pactuada a
alteração do Fluxo de Remanejamento de PPI. 3. Ratificar Deliberação CIR-S n° 005/2017
– Metas municipais SISPACTO: Foi ratificada a Deliberação CIR-Serrana n°. 005 de 30 de
março de 2017, que Pactua Ad Referendum entre os gestores da Região Serrana o
compromisso de seguir o cronograma pactuado em CIB, para o processo de pactuação das
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metas dos 22 indicadores 2017, correspondentes à pactuação nacional e dos 14 indicadores de
monitoramento estadual pactuados em CIB, com formalização do processo de pactuação
mediante registro e validação no SISPACTO para posterior homologação pela SES-RJ e
registro no FORM-SUS. 4. Ratificar Deliberação CIR CIR-S n°. 001/2017 – Composição
CIES: Ratificada a Deliberação CIR-S n°. 001/2017 que aprova a indicação dos técnicos
municipais para compor a Comissão de Integração Ensino e Serviço CIES/Serrana. 5.
Ratificar Deliberação CIR-S 003/2017 - Revisão Regimento Interno das CIR: Após
apreciação do texto revisado do Regimento Interno das CIR, todos os gestores presentes
aprovaram a ratificação da Deliberação CIR-S n°. 003/2017, que pactua Ad Referendum o
referido Regimento. 6. Ratificar Deliberação CIR-S n°. 004/2017 - Revisão Regimento
Interno GT Vigilância em Saúde: A Plenária ratificou a Deliberação CIR-Serrana n°. 004 de
30 de março de 2017, que aprova Ad referendum o Regimento Interno do Grupo de Trabalho
da Vigilância em Saúde da Região Serrana. 7. Mudança de referência de Procedimentos
Vasculares de Alta Complexidade do Município de Teresópolis: por solicitação do
Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, Sr. Silmar Fortes, houve inclusão da pauta,
versando sobre a pactuação da mudança de referência de Procedimentos Vasculares de Alta
Complexidade. O tema foi exposto na 2ª Plenária Ordinária da CIR-Serrana, solicitação da
Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação – SAECA/SES,
considerando a desabilitação do Hospital das Clinicas de Teresópolis da Rede de Alta
Complexidade Cardiovascular do Estado do Rio de Janeiro. A desabilitação trouxe a
necessidade de mudança do serviço de referência, sendo identificados possíveis prestadores
para a região nos municípios de Nova Friburgo e Itaperuna. A mudança também implica no
remanejamento dos recursos de procedimentos endovasculares do município de Teresópolis
para o/os novos executores. Na ocasião, a Sra. Dayse solicitou ao representante da SMS de N.
Friburgo presente à reunião que levasse ao conhecimento da Sra. Secretária a necessidade de
seu contato junto à SAECA com a máxima urgência, tendo em vista a necessidade de
equacionamento do problema. Após a 2ª Plenária, não houve nenhum contato ou
posicionamento do município de Nova Friburgo junto à SAECA, apesar da solicitação feita na
reunião e das diversas tentativas por parte da própria Superintendência. O Sr. Silmar reiterou
a informação de que o município de Petrópolis iniciou os trâmites para o processo de
habilitação do serviço de Alta Complexidade Cardiovascular junto à SES/RJ. Também o
município de Teresópolis informou na 2ª Plenária que está em andamento o processo de
habilitação do Serviço de Alta Complexidade de Cirurgia Vascular. Contudo, a Sra. Dayse
voltou a ponderar que os processos de habilitação junto ao Ministério da Saúde costumam ser
demorados e que a Região não pode ficar desassistida até que os novos serviços possam
atender os pacientes do SUS. Assim, a Sra. Dayse propôs que a Plenária considerasse a opção
do serviço em Itaperuna, embora esteja em outra Região de Saúde, até que melhor solução
seja possível, com o restabelecimento do serviço de referência na própria Região Serrana.
Considerando, então, a segunda opção identificada pela SAECA, a Região Serrana pactuou a
mudança da referência de Procedimentos Vasculares de Alta Complexidade do município de
Teresópolis para o município de Itaperuna, até que um novo prestador na própria Região
Serrana possa se tornar executor dos procedimentos antes realizados em Teresópolis. III Comissão Intergestores Regional Serrana– CIR/S
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INFORMES: 1. Rede Cegonha: Sra. Dayse informou aos Secretários que, na reunião da
CIR de maio, a área técnica da SES que acompanha a Rede Cegonha realizará, em paralelo à
plenária, uma reunião do Grupo Condutor Regional da Rede, na qual o tema será o
monitoramento do Ministério da Saúde, realizado no ano de 2016, ocasião em que foram
verificadas discordâncias entre o informado no CNES e o encontrado na visita à região. Para
tanto, foi solicitado aos gestores que os técnicos municipais que integram o referido Grupo se
façam presentes na Sede da SE CIR na data e no horário da plenária de maio. 2. Revisão
Plano RUE/Grade de Referências: A Secretaria Executiva da CIR informou que o grupo
técnico regional de Urgência e Emergência/SAMU se reuniu com os Secretários Municipais
de Saúde e com o Coordenador de U/E da SES/RJ e juntos levantaram a necessidade da
Região se organizar e revisar o Plano Regional, em particular a Grade de Referências de
Urgência e Emergência, que, atualmente, não atende as demandas da Região. Outro ponto da
discussão foi em relação aos leitos clínicos do Sanatório Oswaldo Cruz em Petrópolis,
custeados pelo Estado. O Grupo Técnico agendou as próximas reuniões com o objetivo de
analisar minuciosamente as questões levantadas e encaminhar para apreciação dos Secretários
os desdobramentos sugeridos. 3. Projetos CIES - Educação Permanente: Foi exposto pela
Secretaria Executiva da CIR-S informe sobre a realização da reunião entre a Comissão de
acompanhamento dos Projetos de Educação Permanente e o Setor Jurídico e Financeiro do
município de Petrópolis, que estão prosseguindo com os trâmites administrativos para
execução dos projetos pactuados. 4. Emenda Parlamentar: Foi exposta e apreciada a
proposta de Emenda Parlamentar para aquisição de equipamento e material permanente para
Atenção Básica e Especializada do município de São José do Vale do Rio Preto. 5.
Comunicado AR/SE CIR Serrana nº 03/2017 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. 6. Informe COSEMS/RJ: Sra. Solange informou
que enviou, via e-mail, as Deliberações CIB de todos os municípios que entregaram as
propostas de Emenda Parlamentar até a data da 3° Reunião Ordinária da CIB/RJ. Antes de dar
por encerrada a reunião, a Sra. Dayse reiterou a importância de participação de todos os
Secretários Municipais de Saúde nas Plenárias Ordinárias da CIR, CIB e Consórcio
Intermunicipal de Saúde, pois estes são espaços deliberativos e de gestão de extrema
importância. 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 31 de maio de 2017. Eu, Nathália Busch Bom, Secretária Executiva da
CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente ata. Nova Friburgo, 24 de abril de 2017.
Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR
Dayse Santos de Aguiar
Representante Titular Nível Central SES
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