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Aos 23 dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às 10h:20mins, deu-se início, na Sede da Secretaria
Executiva da CIR-Serrana, situada à Avenida Euterpe Friburguense, n° 93 - Centro, Nova Friburgo, a 10º Reunião
Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana, constituída pelos seguintes membros efetivos e suplentes
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Sra. Dayse Santos de Aguiar (Representante Titular
Nível Central SES/RJ), Sra. Dayse Muller Fernandes (Representante Suplente Nível Central SES/RJ); E dos
representantes das Secretarias Municipais de Saúde: Sr. Wuelinton Pires (Gestor da SMS de Bom Jardim), Sr.
José Marcos de Góis (Gestor da SMS de Cachoeiras de Macacu), Sra. Vânia Huguenin (Gestor SMS de
Cantagalo), Sra. Renata Carla Ribeiro (Gestor SMS de Carmo), Sr. Rodrigo Romito Gonçalves (Gestor SMS de
Macuco), Sr. André Borges Pombo (Gestor SMS de Petrópolis), Sra. Janete da Cunha Nogueira (Gestor SMS de
Sumidouro), Sr. Hamilton Alexander Galdino (Gestor SMS de Teresópolis), Sra. Virgínia Neves (Representante
SMS de Trajano de Moraes). Ficaram sem representação as Secretarias Municipais de Saúde de: Guapimirim,
Santa Maria Madalena e Teresópolis. Foi dada a palavra à Sra. Dayse Santos de Aguiar, Representante de Nível
Central SES/RJ, para condução da plenária. I. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 9° Reunião Ordinária da
CIR-Serrana/2015: Sra. Dayse explicou que o arquivo da Ata da 9° Plenária Ordinária não foi disponibilizado
aos gestores para apreciação, pois a mesma está sendo revisada e será encaminhada posteriormente sendo
submetida à aprovação na 11° Plenária Ordinária da CIR em novembro. 2. Projeto de Custeio das Centrais de
Regulação - Petrópolis: O Gestor do município de Petrópolis, Sr. André Pombo, apresentou o Projeto Complexo
Regulador, composto por uma Central Municipal de Regulação de Leitos e Central de Regulação de Consultas e
Exames, que regulará o acesso da população residente às unidades de saúde do SUS no município. O projeto foi
apreciado e pactuado por todos os presentes. 3. Solicitação de Remanejamento de Recursos – Cachoeiras de
Macacu: Foi pactuada a proposta apresentada pelo Gestor do município de Cachoeiras de Macacu, Sr. José
Marcos de Góis, para remanejamento de recursos do Bloco de financiamento da Vigilância em Saúde para o bloco
de Média e Alta Complexidade (MAC) dentro do próprio município, nos termos da Portaria GM/MS n.º
1073/2015, que trata da a reprogramação e do remanejamento, no âmbito dos Blocos de financiamento segundo o
art. 4º da Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, de saldos financeiros disponíveis até 31 de dezembro
de 2014 nos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. II Informes: 1. Recurso
Educação Permanente 2008 - Teresópolis: Solicitado pelos Secretários Municipais de Saúde posicionamento do
gestor de Teresópolis em relação à pactuação do prazo para publicação do edital de licitação do Projeto de
Educação Permanente referente ao recurso do ano de 2008. Por meio de um documento, o gestor do município,
Sr. Hamilton Galdino, apresentou o relatório do recurso recebido e a proposta de publicação do Edital para
execução do projeto em 2016, considerando o atual cenário político e econômico de Teresópolis. O Sr. Hamilton
informou, ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis está solicitando à instituição financeira o
informe de rendimentos deste recurso; a Prestação de Contas apresentada anteriormente foi entregue de maneira
equivocada, pois o saldo informado constituía o valor total da conta do Bloco Financeiro de Gestão do SUS
municipal. 2. Atualização da informação sobre os Instrumentos de Planejamento do SUS: Sra. Dayse Aguiar
reapresentou o diagnóstico situacional dos municípios da Região Serrana em relação ao envio e à atualização da
informação sobre os Instrumentos de Planejamento do SUS, de acordo com relatório emitido pelo Ministério da
Saúde. A Assessoria Técnica de Planejamento em Saúde da SES/RJ encaminhou a orientação aos gestores, por email, salientando a importância da adoção das providências necessárias para regularização da situação dos
municípios com pendências na elaboração de algum dos instrumentos (Plano Municipal de Saúde 2014-2017,
Plano Anual de Saúde 2015 e Relatório Anual de Gestão 2014 enviado aos CMS), bem como de sua
disponibilização e/ou atualização no SARGSUS. 3. Estruturação dos Setores municipais de Planejamento: Sra.
Dayse Aguiar informou que a Assessoria Técnica de Planejamento em Saúde reitera, como tem sido feito
permanentemente nas plenárias da CIR, a importância da estruturação e da formalização do setor de Planejamento
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nas Secretarias Municipais de Saúde, com a finalidade de planejamento, monitoramento e avaliação das ações e
serviços de saúde, bem como elaboração dos Instrumentos de Planejamento do SUS resultantes deste processo,
conforme legislação vigente. Neste sentido, faz-se necessária a adequação da infraestrutura física, incluindo a
disponibilidade de equipamentos de informática e de acesso às informações para o desenvolvimento do trabalho e
composição da equipe técnica de planejamento com profissionais qualificados para o desempenho da função. Foi
solicitado pelo Secretário de Bom Jardim, Sr. Wuelinton Pires, que a SES avalie a possibilidade de realizar
capacitação em planejamento no SUS e seus instrumentos. 3. Hospital Municipal Raul Sertã: Sra. Dayse fez a
leitura da memória da primeira reunião entre os Técnicos da SES/RJ e os Secretários Municipais de Saúde da
Região Serrana realizada em 15/10/2015 para estudo sobre a assistência hospitalar e papel dos hospitais na rede
de serviços de saúde da Região Serrana. Naquela reunião, que ocorreu na SES, os gestores elegeram a assistência
ao trauma na região como o problema a ser priorizado, tendo em vista as dificuldades para encaminhamento de
pacientes por parte dos municípios menores. O Grupo de Trabalho se reunirá quinzenalmente para dar
continuidade ao estudo proposto e posterior apresentação de um diagnóstico da Rede de Serviços de Saúde da
Região. Os Secretários presentes à plenária elogiaram a iniciativa da SES e o resumo apresentado, e consideraram
que o seu conteúdo reflete com precisão a discussão e os encaminhamentos que foram realizados. 4. Informe
COSEMS/RJ: A apoiadora Regional do COSEMS, não pode estar presente na reunião, pois estava participando
de outro evento em Brasília. A Sra. Solange solicitou que a Secretaria Executiva da CIR reforçasse com os
gestores a importância das inscrições dos técnicos municipais para os Cursos Ofertados pelo Ministério da Saúde
em parceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês. Até a data da plenária, apenas os
municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Guapimirim, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e
Teresópolis realizaram inscrições nos Cursos que serão iniciados em 25/11/2015. 5. Informes GT e CIB: Sra.
Dayse Aguiar reforçou que os informes sobre o andamento dos Grupos de Trabalho e os informes de interesse
regional dados na Plenária CIB/RJ serão encaminhados por e-mail. Sem nenhum outro ponto levantado pelos
participantes, a reunião foi encerrada às 12h30min. Eu, Nathália Busch Bom, Secretária Executiva da CIRSerrana, lavrei a presente Ata.
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