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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi
realizada no município de Volta Redonda, através da plataforma virtual ZOOM, a segunda 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 da CIR-MP; Sra. Ed Amaral da Silva, Assistente da Secretaria Executiva da CIR-MP; Sra.
Izabela Matos Ribeiro, representante titular do nível central; Sra. Juliana Mantesso, técnica do
NDVS-MP; Sr. Melquedezec Alves, Coordenador da CREG-MP; Sra. Cláudia Lunardi, Sup. de
Regulação e Sra. Carolina Lazzaroto, SAFIE. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra do
Piraí, Sr. Wagner Pinto Teixeira; SMS de Pinheiral, Sr. Everton Silva; SMS de Piraí, Sra. Giane
Aparecida Gióia; SMS de Quatis, Sra. Cláudia de Sá Xavier Monteiro; SMS de Resende, Sr.
Alexandre Sérgio Alves Vieira; SMS de Rio Claro, Maria Augusta Monteiro Ferreira; SMS Rio das
Flores, Sr. Marcos André e SMS de Volta Redonda, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha.
Técnicos (as) dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Sra. Lívia de Paula e Sr. Carlos Renato
Ferreira, Subsecretário de Saúde; Barra Mansa, Sra. Débora Franco; Itatiaia, Sr. Flávio Barradas,
Piraí, Sr. Edmilson Marques; Sra. Cleonice Ramos, Porto Real; Rio Claro, Sra. Beatriz Xavier e Sr.
Leonardo Magalhães e Sra. Daniele Pereira, Rio das Flores. Compareceram ainda, Sra. Marcela
Caldas, Assessora Técnica e apoiadora regional do COSEMS; Sra. Rosa Lages Coordenadora do
CISMEPA. Resumo dos presentes: A plenária contou com a presença de representação da SES; oito
secretários de saúde dos municípios: Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio
das Flores e Volta Redonda e sem representação de secretários de saúde os municípios de Barra
Mansa, Itatiaia, Porto Real e Valença. Sra. Sonia iniciou a reunião cumprimentando a todos e
passou a palavra para a Sra. Carolina Lazzaroto para iniciar o primeiro item de apresentação. Sra.
Izabela, justificou a ausência da Sra. Rosemary. Pauta: I. Apresentação: 1. Financiamento do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica: Contrapartida Estadual e Prestação de
Contas (SAFIE) – Sra. Carolina iniciou explicando que o Componente Básico da Assistência
Farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos e insumos, incluindo-se aqueles relacionados
a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica à Saúde e que o
financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com aplicação no mínimo, dos valores de seus
orçamentos próprios: União variando de acordo com o IDHM classificado de muito baixo até muito
alto o valor de seis reais e cinco centavos e para os muito altos cinco reais e oitenta e cinco centavos;
atualmente o Estado do Rio repassa dois reais e cinquenta centavos e os municípios repassam dois
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reais e trinta e seis centavos. Apresentou as normativas vigentes como Portarias, Resoluções e
Deliberações CIB, os valores repassados da contrapartida do Estado relativo aos anos de dois mil e
dezenove e dois mil e vinte a cada município da região, ressaltando que não há pendência de repasse
por parte do Estado, o panorama dos municípios que já prestaram contas nos períodos entre dois mil
e dezenove e dois mil e vinte e a relação de nomes dos responsáveis técnicos cadastrados de cada
município. Finalizou a apresentação explicando a tramitação da minuta de Resolução SES que
estabelece a transferência de recursos financeiros aos municípios, referentes à contrapartida estadual
para o financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica relativa à competência
2021. 2. Portaria GM/MS nº 3.641, de 21 de dezembro de 2020, que define a estratégia de
acesso a procedimentos de Cirurgias Eletivas para o exercício 2021: Proposta de método para
distribuição dos recursos. (SAECA) – Sra. Cláudia apresentou a proposta de método para
distribuição dos recursos. Os recursos destinados ao Estado do Rio de Janeiro no montande de vinte
e oito milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reias, cinquenta e
cinco centavos anuais. A base de cálculo será os procedimentos eletivos faturados como MAC
(anexos II e III da Portaria) no período de janeiro a dezembro do ano de dois mil e dezoito, tendo
como meta para recebimento dos valores FAEC a quantidade de procedimentos que exceder a meta
física de produção mensal, estabelecida por gestor, financiada pelo MAC, referente à média mensal
da produção aprovada no teto MAC relativa aos procedimentos constantes do anexo II e do anexo III
no ano de dois mil e dezoito. Sra. Cláudia também comentou e detalhou orientações quanto a
utilização dos recursos; das séries numéricas para os procedimentos após atingimento da meta (AIH
e APAC) e as planilhas com informações das metas, distribuição per capita, procedimentos,
executores e valores. Sra. Conceição chamou a atenção aos municípios que tem meta mais alta. Sra.
Cláudia respondeu que argumentou junto ao Ministério da Saúde quanto às metas e valor pago por
procedimento, mas não obteve sucesso. Sr. Leonardo perguntou se seria permitida a pactuação entre
regiões e Sra. Cláudia respondeu que sim. Sra. Giane propôs que fosse feito uma planilha com as
demandas dos municípios da região para definir as referências. Sra. Sonia sugeriu fazer isso no GT
Planejamento. Sra. Cláudia ofereceu enviar uma planilha com a demanda reprimida do ano de dois
mil e vinte para subsidiar a discussão. Todos concordaram e uma reunião será agendada para esta
discussão. Sra. Izabela pediu que Sra. Cláudia informasse sobre o que ficou resolvido em relação a
CDR. Sra. Cláudia relatou que foi acertado com a CDR que o serviço será mantido em Barra Mansa
por mais três meses e que em Barra do Piraí a Casa de Caridade Santa Rita vai absorver os pacientes
e assumiu o compromisso de não trasnferí-los. Quanto aos novos pacientes estes serão regulados
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para os serviços da região, até que saia a habilitação para Barra do Piraí. Sra. Claudia informou que
já recebeu ofício de Volta Redonda e Valença oferecendo vagas nos serviços destes municípios. II.
Pactuação: 1. Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária da CIR/MP de 2021 - Sra. Sonia
informou que a minuta da ata foi enviada para apreciação de todos e não havendo nenhuma ressalva,
a mesma foi pactuada. 2. Solicitação de habilitação de CAPS AD II - Espaço Viver (Barra
Mansa) - Retirado de pauta, considerando a ausência do gestor na plenária. III. Informe: 1.
Cronograma das Oficinas e processo de pactuação de metas e indicadores Bi e Tripartite (APS)
– Sra. Sonia apresentou o passo a passo elaborado pela Assessoria de Planejamento, que orienta os
municípios quanto a pactuação e inclusão das metas dos indicadores para o ano de dois mil e vinte e
hum, os de âmbito tripartite no sistema DIGISUS e as metas bipartite no formulário Google forms,
que após a pactuação em CIR e aprovação pelos Conselhos Municipais de Saúde, serem
homologadas pela SES-RJ. 2. Vigilância em Saúde/NDVS - Sra. Juliana falou sobre os seguintes
Ofícios: Of. Circular SES/SUBVS SEI número vinte e dois de dois mil e vinte e hum, acerca da NT
SVS/SES-RJ número sete com recomendações para o fluxo das amostras de RT-PCR para casos
elegíveis de reinfecção por COVID-19; Of. Circular SES/SUBVS SEI número vinte e quatro de dois
mil e vinte e hum que encaminha a NT SVS/SES-RJ número nove, referente às orientações para o
monitoramento das novas variantes do vírus SARS-CoV-2 no Estado do Rio de Janeiro; Of.
Circular SES/SUBVS SEI número vinte e seis de dois mil e vinte e hum, acerca de esclarecimentos
sobre a distribuição das segundas doses da Vacina Coronavac/Butantan para a continuidade das
ações de vacinação contra a COVID-19, seguindo às recomendações da CGPNI/MS, quanto ao
público alvo elencado para essa fase hum e Of. Circular SES/SUBVS SEI número vinte e sete de
dois mil e vinte e hum, acerca de alteração na estratégia de utilização das vinte mil doses de vacina
Coronavac/Butantan, anteriormente informada através do Of. Circular SES/SUBVS SEI número
vinte e seis de dois mil e vinte e hum. Finalmente, apresentou um consolidado detalhado de
distribuição de cada vacina contra o COVID-19 na região, até este momento. 3. Apresentação do
articulador regional do GC RUE – Sra. Sonia informou que na reunião de fevereiro do GC RUE
foi definido o nome da Sra. Rizzieri Mesaque, técnica de Piraí, como articuladora do GC. 4.
Credenciamento de Serviço de Média Complexidade em Oftalmologia no Hospital dos Olhos
(Barra Mansa) - Retirado de pauta, considerando a ausência do gestor na plenária. 5. Comunicado
AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ7. –Sra. Ed
trouxe os informes sobres as seguintes reuniões: Reunião do GC RUE em três de fevereiro - O
grupo definiu como ações prioritárias a atualização do PAR da RUE e a atualização as grades de
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referência. Reunião do GC da Rede Cegonha em quatro de fevereiro - Destaque para apresentação da
planilha de atualização das unidades de referência municipais e regionais que deverá ser respondida
pelos municípios e discutida na próxima reunião; retomar o monitoramento dos indicadores, para
discussão em grupo; foi solicitado a Área Técnica informações e esclarecimentos sobre a vacinação
das trabalhadoras da saúde Gestantes, Puérperas e Lactantes, pois está havendo muitas dúvidas;
diante das dificuldades apresentadas quanto a regulação de gestantes a AT informou que estão sendo
preparadas oficinas regionais sobre regulação. Reunião do GC da RCPD em oito de fevereiro - o
CER III em Volta Redonda informou que fez um recesso para reorganização do fluxo de trabalho,
que já foi encaminhado para todos os municípios; planejar ações para dar mais visibilidade aos CER
II e III; solicitar capacitação para profissionais em órtese e prótese; revisão de PPI para redirecionar
recursos que estão em Nova Iguaçu e Niterói, para os municípios de referência; solicitação para que
os municípios encaminhem pacientes com deficiência visual, porque tem vagas no CER III. Reunião
do GT de Atenção Primária em dez de fevereiro - a Área Técnica apresentou um recorte das
Portarias, Resoluções e Deliberações da CIB de fevereiro, de interesse da APS para esclarecimentos
de possíveis dúvidas; a apresentação dos informes foi enviada aos Coordenadores da APS e aos
gabinetes das secretarias de saúde. Reunião do GC da RAPS em doze de fevereiro - Entrega da
prestação de contas de contas do Cofinanciamento da RAPS do ano de dois mil e dezenove; a AT
Informou que será enviado um questionário para os municípios responderem avaliando o
cofinanciamento da RAPS para o ano de dois mil e vinte; realização do Fórum Regional com o tema
- “O Papel do Ambulatório na Rede de Atenção à Crise”, de forma virtual no dia vinte e seis de
março do corrente às nove horas; foi informado que o SAIPS está aberto para habilitação de CAPS.
Reunião da CIES em dezenove de fevereiro - o destaque foi a proposta de realização do Webinário
com o tema “EP como ferramenta de gestão para transformação das práticas no território” previsto
para acontecer de forma virtual no dia vinte e cinco de março. Reunião do GT VS em dez de
fevereiro - Sra. Juliana informou os seguintes destaques: Apresentação da Sra. Rosemary, da
CAARVS, sobre o conceito e prática da Vigilância em Saúde a partir da Política Nacional em Saúde.
Sra. Rosemary também falou sobre o financiamento do Sistema de Vigilância em Saúde; Sra. Sonia
apresentou breve sobre o histórico do NDAVS; Sra. Clarice falou sobre as Hepatites Virais e a
proposta de uma referência local para dispensação da medicação e tratamento para os pacientes
referenciados, para discussão conjunta no GT entre os técnicos responsáveis pelas Hepatites Virais e
os Coordenadores das Vigilâncias municipais, para posteriormente ser apreciada e pactuada em CIR
até junho deste ano. Houve um momento na reunião onde os municípios relataram as estratégias e
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dificuldades na campanha de vacinação contra o COVID-19 e esclarecimentos detalhados sobre as
Notas Técnicas enviadas. E finalmente houve um reforço para as recomendações do protocolo em
caso de identificação e confirmação de casos da variante P1. Sra. Sonia informou que ontem foi
realizada a Capacitação no Sistema GAL para os municípios da região. 6. Informes COSEMS - Sra.
Marcela informou o resultado da eleição da nova diretoria do COSEMS, com a seguinte composição
eleita para atuar de dois mil e vinte e hum até dois mil e vinte e três: Sr. Rodrigo Oliveira, Secretário
de Saúde de Niterói como presidente, da região, a Sra. Maria Augusta, Secretária de Saúde de Rio
Claro, como a primeira Vice-Presidente, Sra. Conceição, Secretária de Saúde de Volta Redonda,
como representante do COSEMS no CONARES, Sra. Giane, Secretária de Saúde de Piraí, como
segunda Vice-Presidente da região Médio Paraíba e Sra. Cláudia, Secretária de Saúde de Quatis,
como Suplente da Vice Regional. 7. Informes Gerais - não houve nenhum outro informe. Não
tendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas, convocando os participantes
para a próxima reunião, no dia dezenove de março. Eu, Ed Amaral da Silva, Assistente da Secretaria
Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda, vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte
e um.
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Izabela Ribeiro Matos
Representante Titular Nível Central/SES
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