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ATA da 4ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 31 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 10 horas e 30 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
Muller Fernandes (Representante Suplente 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), Sra.
Martha Magalhães (Colaboradora COSEMS/RJ), das Secretarias Municipais de Saúde: Sr.
Márcio Barbas (Titular SMS de Cantagalo), Sra. Renata Carla Ribeiro (Titular SMS de
Carmo), Sra. Vânia Lúcia Vieira Huguenin (Titular SMS de Cordeiro), Sr. Marco Antônio
Oliveira Apolinário (Titular SMS de Guapimirim), Sra. Suzane Oliveira Menezes (Titular
SMS de Nova Friburgo), Silmar Fortes (Titular SMS de Petrópolis), Sra. Adriana Vogue
(Representante SMS de Petrópolis), Sra. Rafaella Teixeira Rampini (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), Sra. Adriana Nunes Chaves
(Representante SMS de Teresópolis), Sra. Ana Paula de Souza Oliveira (Titular SMS de
Trajano de Moraes), Sra. Michelli Machado (Representante SMS de Trajano de Moraes). A
Plenária contou com a presença da representação da SES, de 10 Secretarias Municipais
de Saúde, sendo 09 Secretários de Saúde, 01 Suplente. Ficaram sem representação as SMS
de: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena
e São Sebastião do Alto. Foi dada a palavra à Representante Suplente de Nível Central Sra.
Dayse Muller Fernandes para saudação e abertura da reunião. A mesma justificou a ausência
da Representante Titular Sra. Dayse Santos de Aguiar, por motivos de Saúde. I –
Apresentação: Oficina de Planejamento para apoio à elaboração dos Planos Municipais
de Saúde: Foi apresentada pela Sra. Martha Magalhães colaboradora COSEMS/RJ, o projeto
do CONASEMS, que será executado por cada COSEMS em parceria com a Secretaria de
Estado de Saúde. O objetivo do projeto é proporcionar espaço de reflexão e informação sobre
Planejamento em Saúde, com foco na construção do Plano Municipal de Saúde na 1ª Etapa de
Trabalho e no Plano Regional de Saúde na 2ª Etapa de Trabalho. A proposta é ampliar a
Reunião Ordinária da CIR, no mês de junho/2017 e em sequencia iniciar a Oficina de
Planejamento para apoio à elaboração dos Planos Municipais de Saúde. Na Região Serrana,
será realizada em 22/06/2017 em local a ser confirmado posteriormente. II. PACTUAÇÃO:
1. Ata da 3° Reunião Ordinária CIR/S 2017: Por solicitação do Secretário Municipal de
Saúde de Petrópolis Sr. Silmar Fortes, a Ata da 3° Reunião Ordinária será pactuada na
próxima plenária, pois o mesmo não tomou conhecimento do documento enviado por e-mail.
2. Prorrogação do Plano Regional (2013-2016) para o ano de 2017 (Matriz Regional de
Planejamento): A Sra. Nathália, apresentou a proposta da Assessoria de Planejamento da
SES. O objetivo da pactuação é a prorrogação da matriz de Planejamento Regional para o ano
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de 2017, considerando que nesse ano (2017) estará iniciando nova etapa de planejamento. Em
junho ocorrerá a Oficina Regional, versando sobre o planejamento municipal, para apoio aos
planos municipais de saúde. Em outubro do mesmo ano, acontecerá a Oficina Regional, cujo
conteúdo tratará do Planejamento Regional, que resultará no plano regional para o período de
2018-2020. Os gestores presentes na Plenária concordaram com a pactuação proposta. 3.
Habilitação de Leitos Cuidados Prolongados / Petrópolis: Sra. Nathália, explicou que foi
encaminhada pelo GT de Urgência e Emergência a solicitação de pactuação para Habilitação
de 40 leitos de Cuidados Prolongados no Sanatório Oswaldo Cruz em Petrópolis e que houve
uma discussão prévia entre o Grupo Técnico e o Coordenador de Urgência e Emergência da
SES/RJ. Foi exposto pela Sra. Vânia Huguenin Secretária municipal de Saúde de Cordeiro, a
insatisfação em pactuar propostas relacionadas à Rede de Urgência e Emergência para um
determinado município antes que fosse pactuada regionalmente a Grade de Referências da
Rede que atualmente é um dos grandes gargalos da gestão municipal. A Sra. Vânia disse
ainda que, a ausência de gestores e técnicos nas reuniões que ocorrem no âmbito da CIR, gera
um impacto negativo para o desenvolvimento e fortalecimento da região e se manifestou
contrária à pactuação da proposta sugerindo que os gestores se debrucem sobre a questão das
referências de urgência e emergência e só após a pactuação da referida Grade, haja apreciação
dos demais temas da Rede. O Sr. Silmar Fortes Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis,
argumentou contra ao encaminhamento sugerido, visto que, o município de Petrópolis se faz
presente nas reuniões e está solicitando a habilitação de leitos para o próprio município, cujo
custeio está sendo feito exclusivamente pela Secretaria Municipal de Saúde. Porém os demais
gestores concordaram com o encaminhamento exposto pela Sra Vânia, deixando claro que a
medida se faz necessária no intuito de pressionar e responsabilizar todos os Gestores
Municipais de Saúde da Região Serrana e não de penalizar o município de Petrópolis. Após
ampla discussão, o encaminhamento tomado por consenso, foi de apreciar a Habilitação dos
Leitos de Petrópolis na próxima Plenária Ordinária da CIR, deixando agendada uma reunião
prévia entre os gestores e os técnicos do GT, com objetivo de finalizar a Grade de Referência
com vistas à pactuação na 5° Reunião Ordinária. III - INFORMES: 1. Habilitação Serviço
de Alta Complexidade Vascular – SMS de Teresópolis: A Sra. Adriana Nunes representante
da Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis reforçou, a Pedido do Gestor municipal, que
fosse registrada a solicitação à Secretaria de Estado de Saúde para celeridade no andamento
do processo de habilitação do Serviço de Alta Complexidade de Cirurgia Vascular no
município. A Sra. Dayse Muller, enfatizou um esclarecimento dado anteriormente sobre os
processos de habilitação que não dependem somente das áreas técnicas da SES/RJ, pois
envolvem municípios e Ministério da Saúde, onde são feitas as análises e pareceres sobre a
proposta inicial. 2. Conferência Estadual e Regional de Vigilância em Saúde: A Sra. Dayse
Muller, informou aos gestores sobre a realização das Conferências Regionais de Vigilância
em Saúde que deverão ser realizadas nas 09 Regiões de Saúde do Estado. Estas irão organizar
através de seus Conselhos Municipais de Saúde as conferências nas quais serão eleitos os
delegados que farão parte da Conferência Estadual de Vigilância em Saúde. As Conferências
deverão ter realizadas todas as etapas até agosto uma vez que os Relatórios designando os
delegados devem ser encaminhados ao Conselho Estadual de Saúde trinta (30) dias antes da
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Conferência Estadual que será realizada em outubro de 2017. Foi Informada a agenda já
estabelecida entre a articuladora do Conselho Estadual de Saúde para a Região Serrana com
os representantes dos conselhos municipais, que terá lugar no município de Teresópolis. A
pauta será também incluída na reunião ampliada do GT de Vigilância, prevista para o dia
07/06/2017. Os municípios poderão realizar suas conferências municipais, no entanto os
delegados só serão designados pela Conferência Regional. O GT de Vigilância em Saúde da
Região Serrana agendou sua primeira reunião ampliada para o dia 07/06/2017. 3. Regimento
Interno das CIR: Foi exposto pela Secretária Executiva da CIR-S que após reunião entre a
SES e COSEMS e sugestões de algumas regiões houve pequenas alterações no Regimento
Interno da CIR. O mesmo será encaminhado aos secretários municipais e apoiadores
COSEMS e será item de pactuação na CIR de Junho. 4. Acompanhamento do processo de
pactuação das metas e indicadores do SISPACTO: Por solicitação da Assessoria Técnica
do Pacto interfederativo, foi apresentado pela Secretária Executiva da CIR, o Relatório
gerencial SISPACTO dos municípios, atualizado em 23/05/2017. 5. Situação dos Planos de
Contingência para Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis: Por solicitação da
Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES, a Sra. Dayse Muller apresentou a atualização
sobre a situação de entrega dos Planos de Contingência de Arboviroses, Desastres e
Enfrentamento da Sífilis na SES. Dayse reforçou aos municípios com pendências que
regularizem a situação com maior brevidade possível junto à SVS/SES. 6. Grade de
Referências Urgência e Emergência: A Sra. Nathália, informou a pedido do GT Urgência e
Emergência/SAMU, que não foi possível o envio para a 4° Plenária Ordinária da CIR, a
proposta de Pactuação da Grade de Referências de Urgência e Emergência/Serrana. Não
houve participação de todos os municípios nas reuniões agendadas e não houve retorno via email do preenchimento da grade que cada município utiliza como referência. Até a ocasião
desta reunião, apenas os municípios de Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Guapimirim, Nova
Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis, haviam participado das
discussões e elaboração da referida grade. Nathália pediu apoio aos gestores para interlocução
com as Secretarias Municipais de Saúde ausentes nas reuniões técnicas e de gestores que
tratam de pactuações de interesse regional. 7. Comunicado AR/SE CIR Serrana nº 04/2017
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 e
reforçou a pedido do Grupo Técnico de Planejamento o apoio dos gestores para o envio de
técnicos para as reuniões, pois está sendo discutida de forma regional a estruturação dos
setores municipais de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria. 6. Informe COSEMS/RJ:
Sra. Solange reforçou os informes de interesse regional, de pauta da 4ª Reunião ordinária da
CIB-RJ. Lembrou também sobre o informe de Dr. Mauro na última assembleia de secretários
sobre as compras dos medicamentos de obrigação estadual, que tenham as licitações desses
medicamentos muito bem documentadas e que a secretária Shirley na reunião da Diretoria,
informou que o MP já comunicou que colocará os municípios como Renúncia Fiscal. O
COSEMS fará um modelo de ofício para comunicação ao MP e ao estado, cobrando os
remédios que estão em falta, para proteger os gestores. Também que Mauro e Manoel fizeram
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uma solicitação, já enviada anteriormente, para informar os fornecedores que não estão
praticando os preços permitidos. Após a leitura dos informes a Sra. Nathália registrou que
houve a publicação da Portaria GM/MS n°. 1170 de 16 de maio de 2017, que habilita o
município de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto a receber incentivo financeiro de
custeio, referente às Unidades de Suporte Básico (USB) e Unidade de Suporte Avançado
(USA), destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) pertencente à
Central de Regulação das Urgências Regional de Petrópolis/RJ. Não havendo nada mais a
tratar, Sra. Dayse Muller Fernandes deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os
participantes para a próxima Reunião Ordinária da CIR, que será realizada em 22 de junho de
2017. Eu, Nathália Busch Bom, Secretária Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a
presente ata. Nova Friburgo, 31 de maio de 2017.

Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR
Dayse Muller Fernandes
Representante Suplente Nível Central SES
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