Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I - 2018
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Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta
minutos, deu-se início, no auditório da Prefeitura de Mesquita, situado na Rua Arthur de Oliveira
Vechhi, número cento e vinte, Centro - Mesquita, a décima 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. Monique Fazzi – Assessora de Regionalização, Sra. Patrícia
Vanda dos Santos Rocha – Secretária Executiva CIR Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da Silva Assistente SE/CIR. Apoiadora do COSEMS – Sra. Maria de Fatima Rezende. Representante do
Ministério da Saúde – Sra. Helena Pereira dos Reis e Sra. Bruna Pitasi – SEINSF/MS.
Representantes das Secretarias Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta
Regina G. Tenório – Diretora de Planejamento; SMS Duque de Caxias – Sra. Daniele de Almeida
Oliveira – Planejamento e Sr. Tony Ferreira – facilitador CIES Metro I; SMS Itaguaí – Suplente
Sra. Dulce Maria de Souza Inouei – Assessora de Planejamento; SMS Japeri – Suplente Sr. Elizeu
Veiga de Azevedo – Subsecretário de Planejamento; SMS Magé – Suplente Sra. Cassandra Soares
– Coordenadora Atenção Básica; SMS Mesquita – Suplente Sra. Gizelle de A. Porto Gomes –
Assessora de Gabinete; SMS Nilópolis – Sr. Uilen Barbosa – Subsecretário; SMS Nova Iguaçu –
Suplente Maria Fabiana da Silva Neves – Superintendente Controle e Avaliação; SMS Queimados
– Suplente Sra. Maria Betânia P. de P. Oliveira – Assessora Técnica; SMS Rio de Janeiro Suplente Sra. Lídia Zimbardi – Assessora; SMS São João de Meriti - Suplente Sra. Camila J.
Eurich Santos – Assessora de Planejamento; SMS Seropédica – Suplente Sra. Elisangela Machado
de Faria – Coord. de contratos e convênios. I – Pactuação – 1. Calendário de reuniões CT e CIR
Ordinária M1 - 2019 – O calendário apresentado não foi pactuado, tendo em vista que a plenária
solicitou revisão das datas. A Secretaria Executiva irá refazer e encaminhar aos membros da CT
para apreciação e aprovação na próxima reunião. 2 – Planejamento Regional – 10 problemas
prioritários – A sra. Monique esclarece que houve atraso na consolidação dos temas que ficaram
pendentes. O material será enviado ao GT de planejamento para apreciação. Propõe um encontro
com o GT para finalização do trabalho. Com o de acordo de todos ficou estabelecido que o encontro
do GT de Planejamento será no dia quatro de dezembro, às catorze horas, na SES, após a Câmara
Técnica da CIB. Diz que o material exposto na última reunião serve de base para elencar os dez
problemas prioritários a serem incluídos no planejamento e serem pactuados junto com o
diagnóstico. Sugere que o facilitador do GT de Planejamento coordene a discussão dos pontos
elencados. O que foi aceito. Após intenso debate e o não esgotamento da discussão a Sra. Monique
propõe que o desdobramento do trabalho continue na reunião do dia quatro, a fim de que o assunto
seja desenvolvido com mais tempo. Dessa forma os dez problemas prioritários da região poderão
ser pactuados na reunião de dezembro. Os membros presentes manifestaram-se de acordo. 3.
Ratificação da deliberação Ad Referendum CIR M1 nº 34/2018 – A sra. Patrícia esclarece que o
pedido de deliberação Ad Referendum foi feito pelo Município de Nova Iguaçu, a fim de atender
ao prazo estabelecido para solicitação de recursos financeiros extraordinários, a serem repassados
pelo Ministério da Saúde para o HGNI – CNES número dois, sete, nove, oito, seis, seis, dois, no
valor de setenta e dois milhões de reais. Sem oposição da plenária o assunto foi considerado
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pactuado. 4. Habilitação na modalidade de Hospital Dia, 4 leitos, do Hospital Municipal
Lourenço Jorge/ Maternidade Leila Diniz (CNES 2270609) e 5. Habilitação para realização de
laqueadura tubária do Hospital Municipal Salgado Filho (CNES 2296306), ambas no
Município do Rio de Janeiro – Considerando que os assuntos têm a mesma natureza e, a
documentação apresentada estar de acordo com o padrão do fluxo, eles foram pactuados, tendo em
vista que não houve manifestação contrária. 6. Remanejamento PPI - Município de Nilópolis – A
sra. Patrícia lembra do fluxo de solicitação remanejamento. Diz que o pedido foi analisado e a
SAECA/SES/RJ não se opõe ao solicitado, a saber: retira de Belford Roxo e do Rio de Janeiro a
densitometria óssea e retorna o recurso para Nilópolis; retira dos municípios de Belford Roxo e de
Nova Iguaçu a ressonância transfere para o município de São João de Meriti. Dessa forma a
plenária pactua a solicitação. 7. Devolutiva das Maternidades da RM1 – A sra. Patrícia esclarece
que a área técnica considerou todas as apresentações feitas pelos municípios na reunião do grupo
condutor e fez a inclusão no plano. A atualização do plano da Rede Cegonha com a devolutiva das
maternidades foi considera pactuada. 8. Regimento interno CIES – O sr. Tony informa que o
Regimento Interno da CIES foi apresentado na Câmara Técnica. E entregou a cada representante
presente os esclarecimentos do ponto questionado, quanto a forma de escolha dos membros da
coordenação colegiada: “a coordenação colegiada será eleita em reunião ordinária, previamente
convocada para este fim, com quórum mínimo de quatro representantes efetivos”. Após os
esclarecimentos o Regimento Interno CIES foi considerado pactuado. II – Informes – 1.
Conclusão da Reforma do Centro de parto normal no Hospital Municipal de Piabetá Município de Magé – proposta nº 121330040001/13-018 – A sra. Cassandra diz que o documento
foi enviado para conhecimento e formalização da conclusão da reforma do Centro de Parto Normal
do Hospital Municipal de Piabetá/Magé. A Sra. Monique solicita a SE/CIR que os documentos
sejam encaminhados a Assessoria da Regionalização, a fim de obter aprovação na CIB da próxima
semana. 2. Ampliação dos alojamentos conjuntos da maternidade do HMP em Magé – a sra.
Cassandra diz que a unidade recebeu a visita da equipe de arquitetos do Ministério da Saúde. O
documento apresentado retrata as providencias que o município realizou e que, a unidade encontrase cadastrada no SISMOB, conforme portaria; a habilitação foi publicada; a obra está em fase
reparatória no sistema. 3. PPI Leitos de cuidados Prolongados - Município do Rio de Janeiro –
A sra. Lídia esclarece que o informe segue para fins de esclarecimentos, visto que o assunto já teve
aprovação na CIB, devido a urgência do assunto, entretanto não havia sido apresentado neste fórum.
O pleito é de remanejamento da PPI para ampliação da oferta de quarenta leitos no Hospital da Cruz
Vermelha em Barra do Piraí. O município do Rio de Janeiro define a necessidade do
remanejamento porque: encontra-se com déficit de leitos de cuidados prolongados; realizou
chamamento público, em dois mil e quinze que foi frustrado; e um dos seus prestadores está em
processo de descredenciamento. 4. Portaria GM/MS nº 3.659, de 14 de novembro de 2018,
suspende recurso financeiro destinado ao custeio mensal dos serviços, da Rede de Atenção
Psicossocial – RAPS, que não estejam em funcionamento ou não apresentem a produção
assistencial registrada nos sistemas de informação em saúde – A sra. Bruna diz que o MS estará
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retirando o recurso de unidades de residência terapêuticas de alguns municípios devido a falta de
informação no sistema, porém a lista será atualizada, visto que na lista aparecem município como
não informantes, os quais afirmaram a realização devida da inclusão no sistema. O MS se
comprometeu a publicar nova portaria. Recomenda que os municípios que constam da lista, façam
as devidas inclusões no sistema o mais breve possível e encaminhem para a Coordenação Nacional
de Saúde Mental ofício formalizando a situação atual do município. Se coloca a disposição para
dirimir dúvidas. 5. AIDPI – O Sr. Tony diz que a parceria do MS e Atenção Básica estão formando
facilitadores para os cursos do AIDPI Neonatal e Criança. Os profissionais serão selecionados na
região. O pedido é para que os profissionais selecionados sejam liberados de suas funções no
período de aulas permitindo a dedicação exclusiva. A lista dos profissionais foi encaminhada aos
gestores, a fim de ratificar a indicação dos profissionais. A sra. Bruna sugere a oficina de
capacitação quanto ao planejamento. A sra. Monique aconselha que esse assunto seja formulado
junto com a Sra. Monica - Assessora de Planejamento/SES e posteriormente encaminhado a
plenária. A sra. Monique faz um resumo dos assuntos dizendo que os itens um e dois da pauta
foram encaminhados para aprovação na próxima CIR; a reunião do GT de Planejamento será no dia
quatro na SES. Diz que a CIR ordinária de dezembro será na SES/RJ. Ressalta a importância dessa
reunião, tendo em vista que os assuntos pendentes de pactuação CIB poderão ser encaminhados em
janeiro; o diagnóstico do planejamento também constará como pauta para a próxima reunião CIR;
na reunião CIR de dezembro haverá a confraternização de encerramento do ano. Dessa forma
ressalta a importância de que haja quórum para realização da tarefa de pactuação e
confraternização. Agradece a presença de todos e a boa recepção. Não tendo outros assuntos a
serem discutidos a Sra. Monique encerra a reunião às doze horas e trinta e um minutos. Eu Sidnéa
Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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