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Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e quinze
minutos, deu-se inicio, no auditório do PAM Meriti, situado na Avenida Presidente Lincoln, sem
número – Jardim Meriti – São João de Meriti, a quarta reunião Ordinária CIR da Metropolitana I.
Presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES):
Representante de Nível Central - Sra. Monica Almeida – Assessora de Planejamento. Sra. Patrícia
Vanda dos Santos Rocha – Secretária Executiva CIR Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da Silva –
Assistente SE/CIR Metro I; Sra. Mariana Seabra – Coord. PAISMCA/SES e Anna Rigato –
Assessoria PAISMCA/SES. Representantes das Secretarias Municipais de Saúde: SMS Belford
Roxo – Sra. Maria Cristina Frazão – Assessora de Gabinete; SMS Japeri – Sr. Charles Gonçalves –
Secretário de Saúde e Sr. Elizeu Veiga de Azevedo – Subsecretário de Planejamento; SMS Magé –
Suplente - Sra. Simone Leal de A. Salles – Coord. AB; SMS Mesquita – Suplente – Sra. Eliane
Guimarães – Coordenadora de Apoio Institucional e Sr. Felipe Lira – Ger. Dep. Controle e
Avaliação; SMS Nilópolis – Suplente Sr. Franklin Monteiro – Subsecretário; SMS Queimados –
Suplente Sra. Maria Betânia Pessoa – Assessora Técnica e Sra. Aylla Roberta Silva Souza – Dir.
Planejamento; SMS Rio de Janeiro – Suplente – Sra. Lídia Zimbardi; SMS - São João de Meriti –
Sra. Marcia Fernandes Lucas – Secretária de Saúde, Sra. Marilourdes dos Santos - Subsecretária e
Sr. Franklin Monteiro – Assessor de Planejamento. Ficaram sem representação a SMS Duque de
Caxias, SMS Itaguaí, SMS Nova Iguaçu e SMS Seropédica. Após identificação dos presentes a
Sra. Monica Almeida dá inicio a reunião de acordo com a pauta, conforme segue: I. Apresentação
- Oficina de Planejamento para apoio à elaboração dos planos municipais de saúde/CIR
Ampliada - A apresentação refere-se ao Projeto do Conselho Nacional das Secretarias Municipais
de Saúde - CONASEMS, no estado do Rio de Janeiro, por meio do COSEMS/RJ com a parceria da
SES (Assessoria de Planejamento e Assessoria de Regionalização), a proposta da Oficina de
Planejamento em Saúde é que aconteça em todas as regiões do Estado. A oficina tem como
objetivo proporcionar espaço de informação e reflexão, de forma regionalizada, sobre o
Planejamento Municipal em Saúde, com foco na construção do Plano Municipal de Saúde, a serem
realizadas como primeira etapa do processo de planejamento integrado no estado. Em sequência
serão realizadas oficinas para o Planejamento Regional, com o objetivo de elaborar os Planos
Regionais de Saúde. A Sra. Monica diz que esse início de governo municipal é um período de
elaboração de muitos documentos de planejamento de saúde físico e financeiro. A preocupação do
COSEMS é com a nova gestão na administração de todas essas tarefas, em que o cronograma
encerra até setembro. Dessa forma o COSEMS apresenta, em apoio à gestão, a Oficina de
Planejamento Municipal em Saúde, com foco nos planos municipais de saúde, a ser realizada numa
CIR ampliada, em cada região saúde, no mês de junho. A perspectiva é que em julho sejam
elaborados os planos municipais pelas secretarias de saúde e realizadas as conferencias municipais
de saúde. Em agosto ocorrerá uma avaliação do processo de planejamento municipal. Em setembro
- apresentação da proposta de construção do planejamento regional em saúde. E, em outubro
ocorrerão as oficinas de planejamento regional, para elaboração dos planos regionais de saúde de
cada região. Para essa primeira oficina o público alvo são: os secretários municipais de saúde, os
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membros da Câmara Técnica, os membros do GT de planejamento, os representantes dos
municípios das áreas de atenção básicas, vigilância em saúde, controle e avalição, sendo um
participante por área. A intenção é que os participantes saiam da oficina com subsídios que ajudem
na construção do plano municipal. A Sra. Lídia diz ser inviável a reunião da CIR em conjunto com
a oficina de planejamento, tendo em vista que a CIR trata de assuntos muitas vezes polêmicos e não
seria garantida presença dos gestores durante um dia inteiro. A Sra. Monica esclarece que a ideia é
facilitar a mobilidade e aproveitar o momento para uma conversa mais ampla, compartilhando as
experiências. A proposta é de que a CIR ordinária aconteça pela manhã e após o almoço a oficina
propriamente, conduzida pelo COSEMS. O Sr. Franklin afirma que essa é uma oportunidade de
fortalecer a presença dos gestores na CIR. A Sra. Monica diz que essa é uma oportunidade de
socializar o debate, planejando e colaborando com os gestores na preocupação e preparação para o
futuro dos municípios. Ela sugere a leitura do manual do gestor bem como a apreciação prévia do
plano anterior. Diz que a série histórica dos indicadores dos sete últimos anos será disponibilizada
novamente. Sugere a SE/CIR que distribua o material, através de e-mail, a todos os componentes
do público envolvido para oficina. Após essas informações a Sra. Monica dá andamento a pauta,
como segue: II – Pactuação – 1 – Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária da CIR Metro I
2017 – a Sra. Patrícia esclarece que a ata foi encaminhada a todos os membros via e-mail, para
leitura prévia. Não havendo nenhuma questão a ser corrigida, a ata da segunda reunião ordinária
CIR Metro I foi considerada pactuada. 2 - Prorrogação do Plano Regional (2013-2016) para o
ano de 2017 (matriz de planejamento regional) - a Sra. Monica esclarece que, no intuito de
alinhar os planos municipais com o plano regional, a Assessoria de Planejamento sugere a
pactuação da prorrogação da matriz de Planejamento Regional para o ano de dois mil e dezessete,
considerando o início da nova etapa de planejamento, no auxílio à nova gestão. O GT de
planejamento poderá revisar o plano regional atual observando o que ainda faz sentido na região.
Em junho ocorrerá a Oficina Regional, versando sobre o planejamento municipal, para apoio aos
planos municipais de saúde. Em outubro acontecerá a Oficina Regional, cujo conteúdo tratará do
Planejamento Regional, que resultará no plano regional para o período de dois mil e dezoito a dois
mil e vinte e dois. A Sra. Patrícia se compromete a enviar a matriz anterior para ciência e revista
dos membros. A Sra. Monica diz que essa matriz deve ser mantida em vigor e submetida ao GT de
planejamento como uma preparação para as oficinas de outubro numa avaliação das necessidades e
objetivos a serem alcançados na região. Com a aprovação da plenária o assunto foi considerado
pactuado. 3. Emendas Parlamentares do Município de Belford Roxo – A Sra. Patrícia esclarece
que o gestor do município de Belford Roxo, através do ofício nº 0303/GAB/SEMUS/2017,
encaminha cinco emendas parlamentares referentes à manutenção de unidades de saúde e quatro
referentes à estruturação da rede de serviços de atenção a saúde. Sem haver manifestação contrária
o assunto foi considerado pactuado. A Sra. Patrícia informa a inclusão de pauta do município
Mesquita e Magé. 4. Transformação da unidade de saúde Mario Bento em UPA ampliada - A
Sra. Patrícia esclarece que o gestor do município de Mesquita enviou documentação solicitando a
transformação da unidade de saúde Mário Bento em UPA ampliada, de acordo com a Portaria
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número dez, de janeiro de dois mil e dezessete, do Ministério da Saúde. Não havendo manifestação
contrária o assunto foi considerado pactuado. 5. Remanejamento de PPI do município de Magé A Sra. Simone esclarece que o gestor do município de Duque de Caxias encaminhou oficio ao
município de Magé dando prazo de trinta dias para que os pacientes ostomizados sejam atendidos
no local de residência, devido à ausência de repasse de verba por parte do Estado. Diz também que
houve um desrespeito ao fluxo de atendimento com a devolução dos usuários desde a semana
passada. Os pacientes estão à porta procurando por atendimento. O gestor de Magé tomou as
providencias quanto à comunicação junto a SAECA. Entretanto vê a urgência para solucionar a
questão. Dessa forma pede o remanejamento do recurso, de volta ao município para providencias no
atendimento à população. De acordo com a discussão foi considerado pactuado o remanejamento de
teto financeiro da aquisição de bolsa de ostomia do município de Duque de Caxias, em devolução,
para estruturação do polo municipal em Magé. III – Informes – 1. Solicitação de remanejamento
de PPI município de São João de Meriti - O Sr. Franklin esclarece que o município fez o
levantamento dos acordos da PPI. A proposta do município é contratar dois hospitais e serviços.
Para tanto encaminhou aos municípios executores dos serviços a comunicação do remanejamento
financeiro: Belford Roxo, Duque de Caxias, Nilópolis e Rio de Janeiro. Porém depois das conversas
feitas e a discussão da CT ficou compreendido que esse remanejamento deve ser levado ao GT de
Planejamento para análise. A Sra. Lídia pondera dizendo o quanto é complexa a questão do
remanejamento. O município do RJ ainda não foi notificado do pedido de remanejamento, de
acordo com o fluxo estabelecido. O fluxo pactuado em CIB está em vigor, portanto deve ser
seguido. O Sr. Franklin confirma que não há pactuação nesse momento, e sim informe. A Sra.
Patrícia esclarece que o novo fluxo pactuado em CIR ainda não foi pactuado em CIB, dessa forma
confirma que o fluxo anterior pactuado em CIB está em vigor. 2. Solicitação de remanejamento
de PPI do município de Belford Roxo - A Sra. Maria Cristina informa que o município de Belford
Roxo também fez o levantamento da PPI e solicita remanejamento através do ofício nº
00302/GAB/SEMUS/2017. De acordo com o fluxo os municípios envolvidos foram notificados. O
recurso irá para o município de Barra Mansa. Esse respondeu positivamente enviando documento
com a capacidade instalada. 3. Solicitação de remanejamento de PPI do município de Japeri – O
Sr. Elizeu esclarece que a solicitação do remanejamento é para atender a obstetrícia do município.
O Ministério Público está cobrando do município resposta sobre o recurso estar no município de
Queimados e este não ter maternidade para atendimento. Dessa forma o pedido de remanejamento
tem como objetivo retorno do recurso para negociação com outros municípios (Nova Iguaçu e
Seropédica), para atender a demanda de pacientes e responder ao MP. A Sra. Monica diz que de
acordo com o entendimento da SAECA, o recurso deve ser dirigido a local que tenha o serviço para
atendimento. Esclarece a possibilidade de ser negado o pedido, tendo em vista que Japeri não possui
maternidade. Aconselha que a negociação com os municípios seja feita para que o pedido de
remanejamento seja imediatamente direcionado a quem pode atender. O Sr. Elizeu afirma que, em
conversa com o município de Seropédica, não obteve garantia de atendimento. A Sra. Monica
sugere que faça uma pactuação com o município de Itaguaí e não retire o recurso de Nova Iguaçu.
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Recomenda que essa conversa seja agilizada, tendo em vista que o pedido inicial poderá não ser
atendido. 4. Conferência Estadual e Regional de Vigilância em Saúde – A Sra. Patrícia esclarece
que as Conferências Regionais de Vigilância em Saúde deverão ser realizadas nas nove Regiões de
Saúde. Estas deverão organizar através de seus Conselhos Municipais de Saúde as conferências.
Nelas serão eleitos os delegados que farão parte da Conferência Estadual de Vigilância em Saúde.
As etapas das Conferências Regionais deverão ser realizadas até agosto, uma vez que os Relatórios
designando os delegados devem ser encaminhados ao Conselho Estadual de Saúde trinta dias antes.
A Conferência Estadual será realizada em setembro de dois mil e dezessete. 5. Implantação de
dois CAPS tipo II no Município do Rio de Janeiro – A Sra. Patrícia esclarece que o município do
RJ informa a implantação de dois CAPS tipo II, através do ofício nº 298 e nº 297 S/SUBHUE/SSM.
6. Ciência da área técnica RUE/SES-RJ sobre a Deliberação CIR M1 nº 09 de 21/02/2017 –
Qualificação UPA Comendador Soares – A Sra. Patrícia esclarece que a área técnica da RUE
devolve o documento de solicitação de qualificação da UPA Comendador Soares com a orientação
de que o município deve inserir a unidade no SAIPS. Essa é uma informação para que todos os
demais municípios tenham conhecimento e adotem o mesmo procedimento ao fazer solicitação
referente ao mesmo assunto. A Sra. Simone questiona o pedido de Magé que foi encaminhado e até
o momento não foi atendido pela CIB, muito embora a documentação tenha sido encaminhada
conforme o fluxo estabelecido. A Sra. Monica diz que a portaria para atender as questões da UPA
ampliada está gerando dúvida, por isso se compromete a conversar com o Sr. Lenine para
elaboração de um documento contendo o passo a passo para o trâmite de documentos e aplicação de
sistemas específicos dessa portaria. 7. Regimento Interno das CIR - Após reunião entre a SES e
COSEMS e sugestões de algumas regiões houve pequenas alterações no Regimento Interno da CIR.
Tal regimento será encaminhado aos secretários municipais e apoiadores COSEMS, e será item de
pauta de pactuação da CIR de Junho. 8. Monitoramento de Magé – A Sra. Patrícia esclarece que o
município de Magé fez o monitoramento da academia de saúde de dois mil e dezessete. A SE/CIR
estará encaminhando a documentação para área técnica da SES. 9. Saúde da mulher – A Sra.
Mariana diz que esta região é a única que tem o fórum perinatal e possui GT de discussão. Está
sendo construído fluxo para vigilância do óbito materno e fetal. Ela diz que a coordenação está em
transição. O objetivo é pedir que os gestores encaminhem representantes municipais para compor a
coordenação do fórum. Os municípios que desejarem fazer parte do fórum devem enviar oficio, via
e-mail, para o paismca@saude.rj.gov.br. As reuniões são mensais. Ela solicita que seja divulgada a
importância desse fórum. A mortalidade materna também será discutida devido ao alto índice na
região. O próximo fórum acontecerá dia vinte e um de junho, nove e meia, no auditório do
Ministério da Saúde, na Rua México, cento e vinte e oito. Ela informa que o Grupo condutor da
Rede Cegonha está fazendo revisão do plano com foco nos leitos obstétricos, na UTI neonatal, na
linha de cuidado e na atenção básica. A reunião do grupo condutor será ampliada. Acontecerá no
dia catorze de junho. Na pauta consta a devolutiva do monitoramento feito pelo MS. Lembra que a
região perdeu recurso dessa rede. Isso causa grande impacto a todos os municípios. Por essa razão
solicita que os gestores encaminhem técnicos para reunião. As maternidades visitadas foram:
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Mariana Bulhões, Casa de Saúde e Maternidade Belford Roxo, Moacyr do Carmo, Adão Pereira
Nunes, São Francisco Xavier, Hospital de Piabetá, Hospital da Mulher, Mechiades Calazans,
Hospital de Caridade São João de Meriti, Seropédica e as unidades do município do RJ. Os
municípios devem dar posição em relação a esses leitos. Esse é momento importante para aumento
dos leitos. O plano pode sugerir a modificação na Rede remanejando os leitos. O GCRC é o fórum
para essa discussão. O redesenho da região deverá ser feito até dezembro. Sem outros assuntos a
serem discutidos a Sra. Monica Almeida encerra a reunião às onze horas e trinta e sete minutos. Eu
Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata que será assinada por mim,
pela secretária executiva e pelos gestores, após aprovação.
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