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Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano dois mil e vinte, às 14 horas, foi realizada através da
plataforma virtual ZOOM, a terceira reunião ordinária da Comissão Intergestores Regional do Médio
Paraíba, contando com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro:
Sra. Sonia Machado, Secretária Executiva e Sra. Ed Amaral da Silva, Assistente da Secretaria Executiva
da CIR-MP; Sra. Izabela Matos Ribeiro, representante titular do nível central; Sr. Melquedezec,
Coordenador da CREG-MP; Sra. Rebeca Cabral da SGAIS. Secretarias Municipais de Saúde: SMS
de Pinheiral, Sr. Everton Alvim; SMS de Piraí, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS de Porto
Real, Sr. Luiz Fernando C. Jardim; SMS de Quatis, Sr. Adriano Palma; SMS de Resende, Sr. Alexandre
Vieira; SMS de Rio Claro, Sra. Maria Augusta Monteiro e SMS Volta Redonda, Sr. Alfredo Peixoto.
Técnicos (as) dos seguintes municípios: Barra Mansa, Sra. Izabela Barreto e Sra. Simone Tisse; Porto
Real, Sra. Giane Gióia e Rio Claro, Sra. Beatriz Xavier;. Compareceram ainda, Sra. Marcela Caldas,
Assessora Técnica e apoiadora regional do COSEMS; Sr. Rodrigo Lages, representante técnico do
CISMEPA e representante técnico regional na CT da CIB, Sr. Daniel Fraga representante da VIVA RIO
e Sr. José Luiz, Coordenador de Enfermagem do SAMU. Resumo dos presentes: A plenária contou com
a presença de representação da SES; sete secretários de saúde dos municípios: Pinheiral, Piraí, Porto
Real, Quatis, Resende, Rio Claro e Volta Redonda e sem representação de secretários de saúde os
municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Rio das Flores e Valença. Sra. Sonia cumprimentou
os presentes a reunião e orientou os participantes a manterem os microfones de seus equipamentos
fechados, com inscrição para fala pelo chat para evitar ruídos e microfonia. Após esses apontamentos
propôs que os participantes se apresentassem, considerando a participação do recém nomeado secretário
do município de Quatis, Sr. Adriano. Após as apresentações deu-se início a pauta. Pauta: I.
Apresentação - 1. Indicadores do Veículo de Intervenção Rápida (VIR): Fevereiro, Março e
Abril/2020 - Sr. José Luis, explicou que diferente da CT, em conversa com Sr. Rodrigo, entenderam ser
melhor neste momento passar apenas informações sobre o VIR e que será elaborado um relatório melhor
detalhado para a próxima reunião. Sr. José Luis informou que após a implantação do VIR como
componente no âmbito do SAMU 192, o mesmo iniciou o funcionamento a partir de fevereiro de dois
mil e vinte. Sr. Rodrigo interveio e falou que observaram que poucos municípios utilizaram esse veículo.
Sr. José Luis informou que os casos com mais atendimento foram os de parada cardio respiratória,
seguido dos traumas. Finalizando, Sr. José Luis informou que será inaugurada mais uma base avançada
do SAMU em Engenheiro Passos, distrito de Resende, no dia primeiro de junho do presente ano. II.
Pactuação - 1. Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária da CIR/MP de 2020 - Sra. Sonia
informou que a minuta da ata foi disponibilizada a todos para sugestões de inclusão e revisão de texto.
Não havendo nenhuma alteração a ser feita, a ata foi pactuada. 2. Prestação de contas – relatório
SAMU – POA 4º trimestre 2019 e 1º trimestre de 2020 (GC RUE) - Sr. Daniel, apresentou o relatório
de prestação de contas do SAMU, referente ao quarto trimestre do ano de dois mil e dezenove e primeiro
trimestre do ano de dois mil e vinte. Sr. Daniel informou que apresentou na reunião da CT um relatório
mais detalhado e que por ser muito extenso, irá apresentar o mesmo de forma reduzida, para não se
alongar ademais nesta reunião, e que o relatório na íntegra será encaminhado aos municípios. Ressaltou
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que alcançaram cinquenta e seis pontos dos sessenta possíveis no quarto quadrimestre de dois mil e
dezenove e cinquenta e nove pontos no primeiro quadrimestre de dois mil e vinte. Sr. Rodrigo explica
que a alteração solicitada por Porto Real de mudar o período de apresentação dos relatórios para
quadrimestral, na renovação de contrato com a Viva Rio em outubro deste ano. Não havendo nenhuma
consideração contrária, o relatório foi pactuado. 3. Remanejamento de PPI – Leitos de UTI – Rio das
Flores (SAECA) – Sra. Sonia informou que trata-se da pactuação à solicitação de remanejamento de
PPI do município de Rio das Flores, de díarias de UTI, após o envio do parecer da SAECA, favorável ao
pleito, no entanto, no para emissão do parecer a SAECA levou em conta o número de leitos habilitados
em cada um dos executores e os recursos programados e o critério de garantia de recursos capazes de
custear os leitos, neste sentido sugeriu o remanejamento dos recursos programados apenas de Volta
Redonda. A gestão de Valença não se opôs ao sugerido, mas apontou a necessidade de discutir a
metodologia utilizada. Sra. Sonia que perguntou se alguém gostaria de fazer alguma observação. Sr.
Rodrigo falou que por solicitação dos técnicos da CT, pediu para encaminhar uma solicitação de pauta
no GT PPI Estadual, para discutir a metodologia utilizada. Não havendo nenhum questionamento
contrário, o remanejamento de diárias de UTI do teto de Volta Redonda para Valença foi pactuado. III.
Informe - 1. Planificação da Atenção à Saúde – Atualização das informações do Projeto (SGAIS) Sra. Rebeca, apresentou a agenda do PLANIFICASUS a partir de junho e como seriam tratadas as
etapas cinco e seis, já que cumpriram até a etapa quatro. Na semana padrão de junho terão encontros
virtuais com os tutores, que serão multiplicadores em seus municípios do conteúdo, que trata do
monitoramento da organização do Macroprocesso da APS. Considerando a contingência do COVID-19,
a etapa seis foi descartada. 2. Indicação de representante para o Ponto Focal do 160 (SGAIS) - Sra.
Rebeca informou a relação de municípios que ainda não enviaram o representante, conforme
Deliberação CIB nº seis, hum, quatro, dois de vinte de abril de dois mil e vinte, faltando oss municípios
de: Pinheiral, Quatis, Resende, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. Disse ainda que, embora tenha
uma recomendação para que seja o Coordenador da Atenção Primária a pessoa a ser indicada pelo
município para ser o ponto focal, teve a informação de que houve muita reclamação por estarem
sobrecarregadas, por isso fica a critério do município o profissional que vai ser indicado. Sra Izabela
esclarece que o nome deve ser enviado através de ofício do secretário para a Assessoria de
Regionalização, através da Secretaria Executiva da CIR. Sra. Sonia informou que Pinheiral, encaminhou
a indicação no dia de ontem. Sra. Conceição perguntou se os profissionais já estavam acessando a lista
de demandas para seus municípios e Rebecca respondeu que sim e em caso de dúvidas ligar para
SGAIS. 3. Informativo nº 3 – Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (APS) – Sra. Sonia
informou que se trata de um informativo enviado pela Assessoria de Planejamento Estadual, com
orientações sobre o processo de elaboração e prestação de contas do RDQA, cujo prazo se encerra no dia
trinta e hum de maio do corrente ano. Disse ainda que o informativo já havia sido encaminhado aos
municípios. 4. Portaria GM/MS nº 758 de 09/04/2020 – Sra. Sonia, que apresentou a orientação aos
hospitais e gestores municipais e estaduais acerca da operacionalização da Portaria número sete, cinco,
oito de nove de abril de dois mil e vinte. Apresentou o passo a passo, encaminhado pela equipe do
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NEMS RJ de como acessar e como cadastrar as notificações hospitalares. Sra. Conceição perguntou se o
censo hospitalar inclui hospitais de pequeno porte. Sr. Rodrigo respondeu que esse sistema está em
construção e precisa de ajustes, por isso tem inconsistências nas informações sobre os hospitais do
Médio Paraíba. 5. Despacho de resposta referente ao pleito de atualização do perfil assistencial do
HRMPZAN (SGAIS) - Sra. Sonia informou que esse pleito foi solicitado pelos prefeitos, através do
consórcio e encaminhado via CIR em dois mil e dezenove. Apresentou o expediente de resposta da
SGAIS ao processo SEI-zero, oito, zero, zero, dois, zero, zero, hum, hum, cinco, cinco, dois, zero hum,
nove, que descreve que considerando o novo cenário epidemiológico do país, e por decisão
administrativa da SES, o mesmo passou a ser dedicado exclusivamente para o recebimento, acolhimento
e tratamento de pacientes referenciados, com diagnóstico e/ou suspeita da infecção pelo COVID-19, e
no despacho posterior da SUPRUP da SES, que o pleito poderá ser retomado após a crise da pandemia.
Sr. Rodrigo enfatizou que o CISMEPA trouxe esse pleito da Assembléia de Prefeitos e foi para
SAECA/SES e que estavam em andamento, reuniões com Sra. Renata Carnevale, quando surgiu a
interrupção em função da pandemida do COVID-19. 6. Solicitação de esclarecimento acerca dos
exames complementares na Onco Barra (Valença) – Sra. Sonia informoi que esta pauta foi pedida
pela SMS de Valença, e que os técnicos na CT pediram para resgatar o levantamento das queixas dos
municípios em ralação aos dois prestadores, de Volta Redonda e Barra Mansa iniciado em dois mil e
dezoito e que em função da saída da representante que estava a frente desse levantamento foi
interrompido e não teve uma conclusão. 7. Propostas de emenda parlamentar (Barra Mansa) – Sra.
Sonia informou que este item, assim como os itens posteriores de Valença e Rio das Flores, seriam
registrados em ata a relação das propostas encaminhadas. Proposta de emenda parlamentar para
Equipamento para a Atenção Básica, proposta número três, seis, cinco, zero, sete, um, dois, sete, zero,
zero, zero, um, dois, zero, zero, zero, três, no valor de cento e noventa e nove mil e novecentos e hum
reais e de Equipamento para a Atenção Especializada, proposta número três, seis, cinco, zero, sete, um,
dois, sete, zero, zero, zero, um, dois, zero, zero, zero, quatro, no valor de cento e noventa e nove mil e
oitocentos e quarenta e seis reais e proposta número três, seis, cinco, zero, sete, um, dois, sete, zero,
zero, zero, um, dois, zero, zero, zero, um, no valor de cem mil reais informados no ofício número um,
zero, cinco de trinta de abril de dois mil e vinte. 8. Propostas de emenda parlamentar (Valença) Proposta de emenda parlamentar de incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência
hospitalar e ambulatorial de M&A complexidade, proposta número três, seis, zero, zero, zero, três, hum,
cinco, seis, zero, zero, dois, zero , dois, zero, zero, zero no valor de cem mil reais; proposta número três,
seis, zero, zero, zero, três, hum, dois, cinco, quatro, dois, dois, zero, dois, zero, zero, zero no valor de
trezentos e doze mil e quinhentos e cinquenta e três reais, proposta número três, seis, zero, zero, zero,
três, hum, dois, cinco, quatro, zero, dois, zero, dois, zero, zero, zero, no valor de quatrocentos e trinta e
sete mil e quatrocentos e quarenta e sete reais, proposta número três, seis, zero, zero, zero, três, hum,
dois, cinco, três, oito, dois, zero, dois, zero, zero, zero, no valor de duzentos e cinquenta mil reais e
proposta número três, seis, zero, zero, zero, três, zero, nove, oito, dois, zero, dois, zero, zero, zero no
valor de duzentos e cinquenta mil reais; de incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção
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Básica, proposta número três, seis, zero, zero, zero, três, hum, quatro, cinco, zero, oito, dois, zero, dois,
zero, zero, zero no valor de cem mil reais informados no ofício número zero, três, nove de seis de maio
de dois mil e vinte. 9. Propostas de emenda parlamentar (Rio das Flores) - Propostas de emenda
parlamentar de incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Básica número três, seis, zero,
zero, zero, três, zero, quatro, quatro, oito, quatro, dois, zero, dois, zero, zero, zero no valor de cem mil
reais e proposta número três, seis, zero, zero, zero, três, zero, quatro, quatro, sete, hum, dois, zero, dois,
zero, zero, zero no valor de hum milhão, duzentos e cinquenta mil reais; Incremento temporário ao
custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial, proposta número três, seis, zero, zero, zero,
três, zero, quatro, quatro, sete, hum, dois, zero, dois, zero, zero, zero, no valor de oitocentos e oitenta e
dois mil e duzentos e sessenta e dois reais; Estruturação da rede de serviços da Atenção Básica, proposta
número hum, hum, hum, dois, zero, hum, cinco, três, zero, zero, zero, hum, dois, zero, zero, zero, hum,
no valor de duzentos mil reais; Estruturação de unidades de Atenção Especializada: proposta número
hum, hum, hum, dois, zero, hum, cinco, três, zero, zero, zero, hum, dois, zero, zero, zero, quatro, no
valor de duzentos e trinta e cinco mil reais, proposta número hum, hum, hum, dois, zero, hum, cinco,
três, zero, zero, zero, hum, dois, zero, zero, hum, três no valor de duzentos e setenta mil reais, proposta
número hum, hum, hum, dois, zero, hum, cinco, três, zero, zero, zero, hum, dois, zero, zero, zero, hum,
nove no valor de cinquenta mil reais, proposta número hum, hum, hum, dois, zero, hum, cinco, três,
zero, zero, zero, hum, dois, zero, zero, zero, dois, zero no valor de trinta e nove mil reais, proposta
número hum, hum, hum, dois, zero, hum, cinco, três, zero, zero, zero, hum, dois, zero, zero, zero, dois,
hum no valor de trezentos mil reais e proposta número hum, hum, hum, dois, zero, hum, cinco, três,
zero, zero, zero, hum, dois, zero, zero, zero, dois, dois no valor de duzentos e dez mil reais, informados
no ofício número hum, hum, nove de cinco de maio de dois mil e vinte. 10. Censo Regional de Leitos
Hospitalares e Análise de Casos de COVID-19(CISMEPA) - Sr. Rodrigo apresentou a pedido da
presidência do consórcio, conforme demanda dos prefeitos, a planilha de informação diária de ocupação
dos leitos hospitalares e a metodologia de análise e acompanhamento dos casos de COVID-19 na região
por município, haja vista as constantes demandas encaminhadas pelo Ministério Público aos municípios.
Sr. Rodrigou explicou os gráficos e a necessidade de informar diariamente os boletins de seus
municípios para que possa ter a visão real dos casos COVID-19 na região. Reforçou o envio de dados
diários por todos os municípios. Também lembrou que os municípios de Barra Mansa, Quatis e Resende
ainda não informaram o nome do profissional que vai ficar responsável por enviar as informações de
leitos hospitalares. Sra. Sonia informou que na reunião do GT VS, pelos dados apresentados, a diferença
de casos da região com os dados do Estado está em torno de três mil casos. 11. Comunicado
AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ - Sra. Izabela
pediu a palavra e justificou a ausência da Sra. Rosemary que estava participando de reunião da
vigilância no mesmo horário. Sra. Sonia justificou a ausência do Sr. Juberto, Secretário de Saúde de
Barra do Piraí que está participando de Audiência Pública para prestação de contas da SMS. Sra. Sonia
destacou que na reunião do GC Rede Cegonha foi definida a retomada da reunião com as Maternidades
de Resende e Valença para monitoramento das pendências e busca de soluções para o andamento dos
Comissão Intergestores Regional Médio Paraíba – CIR/MP
Secretaria Executiva – SE/CIR-MP
Rua Pinto Ribeiro, nº 65, - Centro, Barra Mansa. CEP: 27.310-420
Tel.: (24) 3339-9088
e-mail: cir.medioparaiba@saude.rj.gov.br ou cir.mparaiba@gmail.com
4

Assessoria de Regionalização

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

processos de habilitação de leitos GAR e outros componentes. Sra. Conceição falou da importância de
manter essas reuniões para o monitoramento da mortalidade materna e o plano de redução de parto
cesárea. 12. Informes COSEMS - Foi apresentado pela Assessora Técnica na região, Sra. Marcela
Caldas, o aplicativo Monitora COVID-19, esclarecendo que o mesmo é gratuito, podendo ser acessado
pelo cidadão comum ou por profissionais de saúde. Explicou que foi criado pela comissão científica do
Consórcio do Nordeste em parceria com instituições científicas. 13. Informes Gerais - Sra. Conceição
informou que estará se reunindo com o novo Secretário Estadual na próxima segunda-feira pela primeira
vez. Sra. Conceição parabeniza a Sra. Sonia pela organização e condução da reunião por plataforma
virtual e comenta a necessidade de também organizar esta forma nas outra regiões. Sra. Sonia agradeceu
e esclareceu que Sra. Dayse, Assessora Chefe da Regionalização também está empenhada em organizar
a plataforma disponibilizada pela Casa Civil para uso no âmbito do governo estadual, de forma gratuita
por todas as regiões, para realização das reuniões. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi
encerrada às dezessete horas, convocando os participantes para a próxima reunião, no dia vinte e três de
junho, às quatorze horas, através de plataforma virtual, e link a ser informado posteriormente. Eu, Ed
Amaral da Silva, Assistente da Secretaria Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda, vinte
e oito de maio de dois mil e vinte.
_________________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR

_________________________________
Sonia Machado
Secretária Executiva da CIR

_________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS Pinheiral

_________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí
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__________________________________
Luiz Fernando Curty Jardim
SMS de Porto Real

____________________________________
Adriano Palma Veras
SMS de Quatis

_________________________________
Alexandre Sérgio Alves Vieira
SMS de Resende

___________________________________
Maria Augusta Monteiro
SMS de Rio Claro

___________________________________
Alfredo Peixoto de Oliveira Neto
SMS de Volta Redonda

___________________________________
Izabela Ribeiro Matos
Representante Titular Nível Central/SES
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