Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA da 5ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, nove horas e quarenta
e oito minutos, deu-se início na sede da CIR/BL, situada à Av. São Pedro nº 300 – sala 207,
Centro – São Pedro da Aldeia - RJ, a Quarta Reunião Ordinária da Comissão Intergestores
Regional da Baixada Litorânea, contando com a presença dos membros da Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Sra. Márcia Freitas, Representante do Nível
Central da SES na CIR/BL, Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na
CIR/BL, Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, Sra. Simone
Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL, Sra. Maria Cristina Peixoto Rodrigues,
Auxiliar Administrativa da SE-CIR/BL, Sra. Delcinéa Bastos Bernadino, Coordenadora
Interina do NDVS/BL; das Secretarias Municipais de Saúde (SMS): Sr. Maxwel Sócrates
dos Santos Barbosa, Suplente da SMS de Araruama, Sra. Marcia Santos, Suplente da SMS
Armação dos Búzios, Sr. Gilberto Freitas da Costa, Secretário Municipal de Saúde de
Arraial do Cabo, Sra. Bianca Frederico, Suplente da SMS Arraial do Cabo, Sra. Carla
Valéria F. Rodrigues Machado, Suplente da SMS de Cabo Frio, Sra. Magna Rosa Miranda,
Suplente da SMS de Casimiro de Abreu, Sr. Leônidas Heringer Fernandes, Secretário
Municipal de Saúde de Iguaba Grande, Sr. Luís Cláudio Sartori, Secretário Municipal de
Saúde de São Pedro da Aldeia, Sra. Marcia Costa, Suplente da SMS São Pedro da Aldeia,
Sra. Sra. Mônica Vieira Gonçalves, Suplente da SMS de Saquarema, do Conselho dos
Secretários Municipais de Saúde do Rio de Janeiro (COSEMS/RJ): Sra. Suely Osório,
Apoiadora Regional e representante da Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ. A Plenária
contou com a presença do Sr. Marcelo Paiva, Diretor do Hemolagos, Sr. Alexandre Ávila
Menezes, Coordenador do GT de Atenção Básica da CIR/BL. A Plenária contou com a
presença da representação da SES, de oito Secretarias Municipais de Saúde, sendo
três Secretários de Saúde (municípios de Arraial do Cabo, Iguaba Grande e São
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Pedro da Aldeia) e cinco suplentes (municípios de Araruama, Armação dos Búzios,
Cabo Frio, Casimiro de Abreu e Saquarema). É dada a palavra ao Representante do
Nível Central, Sra. Márcia Freitas, que dá boas vindas a todos e inicia a reunião com
inversão do item de pauta: II. PACTUAÇÃO: 2. I Fórum Regional de Atenção Básica
da Baixada Litorânea - “A Gestão do Cuidado em Saúde na Atenção Básica” (GT
AB). Sra. Márcia Freitas, Representante do Nível Central da SES na CIR/BL, informa que
foi solicitado pelos integrantes do GT AB e passa a palavra para o Sr. Alexandre Ávila
Menezes, Coordenador do GT AB, que apresenta o projeto para execução com o recurso da
Portaria GM/MS nº 4.033, de 17/12/2010 - Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde, depositado no FMS de Rios das Ostras. A Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da CIR/BL, informa neste momento que a Coordenadora da CIES/BL,
Rosemary Calazans, solicitou alteração do número da portaria para execução deste recurso
considerando que a Portaria GM/MS nº 2.200 de 14/09/2011 contempla melhor esse tipo de
projeto. Logo, foram realizados alguns ajustes de acordo com as sugestões. Sra. Márcia
Freitas, Representante do Nível Central da SES na CIR/BL, pergunta se há algum
questionamento a ser feito. Não houve manifestação e é pactuada a aprovação do projeto do
I Fórum Regional de Atenção Básica para profissionais da rede de atenção básica da
Baixada Litorânea utilizando recurso regional da Portaria GM/MS n.º 2.200, de
14/09/2011, depositado no Fundo Municipal de Saúde de Rio das Ostras. Neste momento,
seguindo os itens da pauta, retorna-se ao item: I- APRESENTAÇÃO: 1. Prioridades
Regionais da PPI (GT Planejamento Integrado). Sra. Márcia Freitas, Representante do
Nível Central da SES na CIR/BL, informa que foi solicitado pelo GT Planejamento
Integrado, considerando as dificuldades de acesso para alguns procedimentos na região e a
necessidade permanente de revisão da PPI e passa a palavra para o Sr. Maxwel Sócrates,
relator do GT PI, que realiza a apresentação informando que o objetivo foi identificar de
forma regional as dificuldades que estão sendo encontradas na PPI e que não está se
conseguindo resolver de forma independente e descreve cada procedimento de forma
concisa. Neste momento, o Sr. Leônidas Heringer Fernandes, Secretário Municipal de
Saúde de Iguaba Grande, fala sobre as dificuldades encontradas referentes às condutas
diferenciadas dos prestadores de oftalmologia que atendem a região e solicita um estudo
regional sobre o assunto. Logo, a Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional e representante da
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Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ, relata que na última assembleia dos secretários, a
SAECA realizou apresentação sobre os prestadores de Oftalmologia mostrando toda
produção física destes prestadores e, foi observado que a Clínica Santa Beatriz tem uma
produção muito grande para a Região da Baixada Litorânea; informa que a Presidente do
COSEMS/RJ solicitou a ampliação deste estudo para a parte financeira e de que seja criada
uma Câmara Técnica específica de oftalmologia para serem discutidas as questões
pertinentes. Logo, o Sr. Maxwel Sócrates, relator do GT PI, descreve todos os pontos
levantados pelo GT PI: Oftalmologia, Urologia, Otorrino, Neurologia, Neurocirurgia,
Cardiologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Diagnóstico por Endoscopia, Diagnóstico em
Laboratórios Clínicos e Diagnósticos por Ultrassonografias e, fala que o objetivo é
subsidiar as discussões dos gestores e buscar auxílio/orientação da SAECA/SAS/SES
quanto às necessidades identificadas. Neste momento, a Sra. Flávia Mendes, Suplente do
Nível Central da SES na CIR/BL, sugere que o GT PI subsidie melhor os dados referentes
aos executores com um estudo mais aprofundado sobre esses procedimentos e as
dificuldades encontradas, e não apenas cite as especialidades. A ideia é que o estudo possa
ser mais produtivo, otimizando o retorno da SAECA/SAS/SES. Diante desta proposta, O
Sr. Maxwel Sócrates, relator do GT PI, informa que o GT PI irá realizar as sugestões
apontadas pela Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL, e, em
separado, irá realizar estudo sobre a rede de oftalmologia e encaminhar para a
SAECA/SAS/SES sugerindo uma visita desta Área Técnica à região. Neste momento,
seguindo os itens da pauta, retorna-se ao item: II. PACTUAÇÃO: 1. Aprovação da Ata
da 4ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2016. Sra. Márcia Freitas, Representante do Nível
Central da SES na CIR/BL, informa que a minuta da ata da plenária de março foi
disponibilizada por email e questiona se alguém tem alguma consideração ou correção a
sugerir. Não havendo nenhuma consideração a Ata da 4ª Reunião Ordinária CIR/BL de
2016 foi pactuada. 3. Prestação de Contas Recurso NDVS – Recurso da Portaria 413
de 25/03/2010 e Deliberação CIB-RJ n° 961 de 22/06/2010 e 833 de 25/01/2010, no
valor de R$ 60.000,00/ano mais saldo remanescente, depositado no FMS de São Pedro
da Aldeia (SES). Sra. Márcia Freitas, Representante do Nível Central da SES na CIR/BL,
informa que foi solicitado pela AR/SES e passa a palavra para a Sra. Delcinéa Bastos
Bernadino, Coordenadora Interina do NDVS/BL que realiza a apresentação informando que
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segundo o representante da FMS de São Pedro da Aldeia, o Banco foi procurado, mas
informou que as tarifas bancárias precisam ser cobradas, inclusive de contas públicas, e não
houve estorno destas; informa que a Coordenadora do CGVS/SVS/SES anuiu com a
cobrança de taxas descontadas e que a referida prestação de contas está de acordo. Sra.
Márcia Freitas, Representante do Nível Central da SES na CIR/BL, pergunta se há algum
questionamento a ser feito. Não houve manifestação e é pactuada a Prestação de Contas
Recurso NDVS – Recurso da Portaria nº 413 de 25/03/2010 e Deliberações CIB-RJ n° 961,
de 22/06/2010, e nº 833, de 25/01/2010, no valor de R$ 60.000,00/ano, mais saldo
remanescente, depositado no FMS de São Pedro da Aldeia. 4. Consulta a
Superintendência de Educação em Saúde da SES sobre possibilidade de utilização do
recurso da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, da Portaria GM/MS
nº 2.953/11 (rendimento), depositado no FMS de Iguaba Grande, para a participação
de técnicos da região, no 15ª Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em
Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças – Expoepi. Sra. Márcia Freitas,
Representante do Nível Central da SES na CIR/BL, informa que foi solicitado pelo GT VS
e pela CT e passa a palavra para a Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva
da CIR/BL, que informa que se trata de solicitação de consulta a Superintendência de
Educação em Saúde da SES sobre possibilidade de utilização do rendimento do recurso da
conta referente à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde para a participação
de técnicos da região, na 15ª Expoepi, que acontecerá em Brasília/DF, em novembro de
2016, considerando: a dificuldade da região na utilização do recurso da Educação
Permanente, a destinação final do recurso aprovada pela Deliberação CIB-RJ nº 792/09, a
importância do evento, e o recente bloqueio judicial envolvendo os recursos da Educação
Permanente; Informa que somente três municípios ainda não foram contemplados com as
vagas oferecidas pelo COSEMS/RJ, que custeou nos últimos anos as participações
regionais: Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia e Saquarema. Sra. Márcia Freitas,
Representante do Nível Central da SES na CIR/BL, pergunta se há algum questionamento a
ser feito. Não houve manifestação e é pactuada a Consulta a Superintendência de Educação
em Saúde da SES sobre possibilidade de utilização do rendimento do recurso da Política
Nacional de Educação Permanente em Saúde, da Portaria GM/MS nº 2.953/11
(rendimento), depositado no FMS de Iguaba Grande, para a participação de técnicos da
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região, na 15ª Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia,
Prevenção e Controle de Doenças – Expoepi. Neste momento, o Sr. Leônidas Heringer
Fernandes, Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande, solicita antecipação da
reunião da CIES/BL para análise da minuta do Projeto sobre a Jornada da Vigilância em
Saúde da Baixada Litorânea e com isso verificar a possibilidade de pactuação durante a 6ª
Reunião Ordinária da CIR/BL que ocorrerá em 21 de julho de 2016. Seguindo a pauta e
aproveitando a presença da Coordenação do NDVS/BL, inicia-se o item III. INFORMES,
pelo item: 8. Solicitação da indicação de 1 (um) Técnico de cada Secretaria Municipal
de Saúde para acompanhar a equipe do Ministério da Saúde e da SES na realização
das visitas aos municípios para verificação da vacina de poliomielite e de apoio para
deslocamento da equipe (SES). Sra. Márcia Freitas, Representante do Nível Central da
SES na CIR/BL, informa que foi solicitado pela Assessoria de Regionalização e passa a
palavra para a Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, que
informa que este item foi apresentado na 6° Reunião Ordinária da CIB; que os técnicos do
NDVS/BL irão realizar essas visitas; foi solicitado suporte às SMS para viabilizar o
transporte dos técnicos da SES. Logo, a Sra. Delcinéa Bastos Bernadino, Coordenadora
Interina do NDVS/BL, informa que a data limite para as visitas se encerra dia 30/06/2016 e
que os municípios que serão visitados são: Araruama, Armação dos Búzios, Cabo Frio e
Rio das Ostras. Logo, é acertado que: Armação dos Búzios será dia 28/06/2016 e Araruama
será dia 27/06/2016 e os demais municípios irão combinar as datas diretamente com a
equipe do NDVS/BL. Neste momento, os presentes perguntam a Sra. Delcinéa Bastos
Bernadino, Coordenadora Interina do NDVS/BL, quem serão os técnicos do NDVS/BL que
irão aos municípios e ela informa que dependerá do dia de plantão de cada um, mas que os
técnicos serão: Delcinea Bastos, Schirlene Rodrigo, Lucia Scardino ou Magda Adenísia.
Neste momento, os senhores Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente da SMS de
Araruama, e Suely Osório, Apoiadora Regional e representante da Baixada Litorânea na CT
da CIB/RJ, relatam que a equipe dos técnicos da Região da Baixada Litorânea está bastante
chateada com a situação abordada pela Sra. Bianca Frederico, Coordenadora do GC da
Rede Cegonha, durante a reunião da Câmara Técnica, onde foi informado que a técnica do
NDVS/BL, Sra. Magda Adenísia, realizou uma abordagem a mesma, durante a reunião do
GT Ampliado de Atenção Básica, realizada em 15/06/16, se posicionando de forma
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grosseira sobre uma discordância quanto à memória da última reunião do GC da Rede
Cegonha, impondo e determinando o que deve ser feito e não sugerindo como deve ser.
Lembraram ainda que esta é a segunda vez que ocorre um episódio envolvendo a mesma
técnica: a primeira vez foi com o Coordenador da Vigilância em Saúde de Arraial do Cabo,
Sr. Alberto Favilla, que inclusive, manifestou em reunião do GT VS que a mesma fez
abordagens arrogantes ao mesmo. Neste momento, a Sra. Bianca Frederico, Coordenadora
do GC da Rede Cegonha e Suplente da SMS de Arraial do Cabo informa que a referida
técnica deu varias informações erradas durante a reunião do GC da Rede Cegonha, que
sequer foram mencionados na memória da reunião; relata ainda que foi abordada de forma
imperiosa pela técnica, onde a mesma determinava que a memória da reunião fosse
imediatamente alterada; relata que na próxima reunião irá iniciar pela leitura da memória
para que esta seja revisada e validada pelo grupo e que as demais reuniões serão gravadas;
relata ainda que como este fato ocorreu mais de uma vez que, os Membros da CT da
CIR/BL solicitaram que ela viesse relatar tal fato aos gestores. Neste momento, a Sra. Suely
Osório, Apoiadora Regional e representante da Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ,
solicita à Coordenadora do NDVS/BL que, se possível, não coloque mais essa técnica para
participar das reuniões e assim evitar outros acontecimentos desta natureza. A Sra. Delcinéa
Bastos Bernadino, Coordenadora Interina do NDVS/BL, pede desculpas e diz que irá
conversar com a referida técnica. 1. HEMOLAGOS (Direção). Sra. Márcia Freitas,
Representante do Nível Central da SES na CIR/BL, informa que foi solicitado pelo Diretor
do Hemolagos, Marcelo Paiva e passa a palavra para o mesmo que informa sobre a situação
do pagamento dos municípios: Rio das Ostras realizou depósito e apresenta a prestação de
contas do HEMOLAGOS referente aos cinco últimos meses e informa que está disponível
para consulta no HEMOLAGOS a qualquer momento. Informa que: Araruama está
inadimplente nos anos de 2014, 2015 e 2016; Armação dos Búzios está adimplente até o
ano de 2015; Arraial do Cabo está adimplente; Cabo Frio está inadimplente nos anos de
2014, 2015 (pagou um mês (outubro) e 2016; Casimiro de Abreu está adimplente; Iguaba
Grande está adimplente, porém resta um passivo do ano de 2014; Rio das Ostras está
adimplente com o ano de 2015; São Pedro da Aldeia está adimplente, porém resta o ano de
2014 e parte de 2015; e Saquarema está inadimplente nos anos de 2014 e 2015. Solicita que
quando um município for retirar hemocomponentes que seja enviado um técnico junto com
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o motorista, pois às vezes é preciso ser discutida alguma questão técnica e informa que irá
elaborar uma Nota Técnica referente à solicitação e utilização de hemocomponentes. Em
relação à situação da Emenda Parlamentar para o HEMOLAGOS, o diretor do
HEMOLAGOS informa que está sendo realizada correção do CNES e após esta correção
será encaminhado à CIR para pactuação. Sobre o fechamento da Agência Transfusional de
Cabo Frio, o Diretor informa que não foi comunicado do fechamento e que prejudicou o
funcionamento do HEMOLAGOS. 3. Emenda Parlamentar para aquisição de
equipamentos e materiais permanentes (SMS Arraial do Cabo) – Proposta nº
11144705000114002. Sra. Márcia Freitas, Representante do Nível Central da SES na
CIR/BL, informa que foi solicitado pela SMS de Arraial do Cabo e passa a palavra para a
Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, que informa que o item
passou na CIB de maio. 4. Situação da Neurocirurgia na região (SMS de Arraial do
Cabo). Sra. Márcia Freitas, Representante do Nível Central da SES na CIR/BL, informa
que foi solicitado pela representante da SMS de Arraial do Cabo durante a CT e passa a
palavra para a Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, que
informa ter sido discutido pelos Membros da CT da CIR/BL, se tratando de informe quanto
à situação de atendimento da Neurocirurgia, pois os municípios estão sendo informados
pela CREG/BL quanto ao término de suas cotas no prestador localizado em Itaperuna e
narra e-mail enviado pela CREG/BL a SE-CIR/BL. Como proposta discutida na CT, a
região deve rever e enviar todo o Teto Financeiro de Neurocirurgia para Itaperuna e assim,
garantir a continuidade do atendimento pelo referido prestador. Neste momento, o Sr.
Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente da SMS de Araruama, sugere que seja
realizado um estudo minucioso/criterioso para não prejudicar o atendimento. Sra. Natália
Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, sugere que os municípios
interessados em rever seus tetos, deverão proceder conforme a Deliberação CIB nº 3.509, e
trazer os ofícios necessários para revisão da PPI. Que os estudos necessários e a
documentação pertinente sejam apresentados na próxima reunião da CT da CIR/BL, para
realização de parecer conjunto. 5. Reiteração da implantação do Grupo Condutor
Municipal da Rede Cegonha (SES). Sra. Márcia Freitas, Representante do Nível Central
da SES na CIR/BL, informa que foi solicitado pela Assessoria de Regionalização e passa a
palavra para a Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, que
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informa ser uma solicitação da Área Técnica da SES, atendendo Portaria Ministerial, e pede
que todos informem a SE-CIR/BL o que foi solicitado o mais breve possível. Municípios
que faltam entregar a designação do Grupo Condutor Municipal: Armação dos Búzios, Rio
das Ostras e Saquarema. 6. Alteração no calendário da CIR/BL (SES). Sra. Márcia
Freitas, Representante do Nível Central da SES na CIR/BL, informa que foi solicitado pela
Assessoria de Regionalização e passa a palavra para a Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da CIR/BL, que informa as alterações realizadas de acordo com o
calendário da CIB/RJ em virtude dos Jogos Olímpicos. Como não haverá CIB no mês de
agosto, consequentemente não haverá CIR/BL, exceto se houver alguma demanda urgente
da região. A data da CT de julho foi alterada o dia 19/07/2016. 7. Solicitação da indicação
de 1 (um) articulador de cada Secretaria Municipal de Saúde para Vigilância das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis. – DCNT (SES). Sra. Márcia Freitas,
Representante do Nível Central da SES na CIR/BL, informa que foi solicitado pela
Assessoria de Regionalização e passa a palavra para a Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da CIR/BL, que informa ter sido pactuado na ultima CIB/RJ e solicita
que todos informem a SE-CIR/BL suas indicações. 9. Indicadores de Apuração
Quadrimestral - 1º Quadrimestre de 2016 (SES). Sra. Márcia Freitas, Representante do
Nível Central da SES na CIR/BL, informa que foi solicitado pela Dra. Monique Zita dos
Santos Fazzi, Assessora Chefe da Assessoria de Regionalização, e pela Assessoria Técnica
de Informação em Saúde e passa a palavra para a Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da CIR/BL, que informa se tratar da divulgação sobre a atualização do
Tabnet dos indicadores de apuração quadrimestral - 1º quadrimestre de 2016 e do passo a
passo para tabular. 2. Prestador ONKOSOL – Hospital Santa Isabel (SMS São Pedro
da Aldeia). Sra. Márcia Freitas, Representante do Nível Central da SES na CIR/BL,
informa que foi solicitado pela Diretora de Regulação do município, Márcia Costa e passa a
palavra para a mesma que relata se tratar das solicitações de exames complementares
entregues diretamente aos pacientes, após estes serem atendidos pelo referido prestador,
para realização no município de origem; relata também sobre a solicitação de Fisioterapia
Comportamental, exame que não está contemplado. Neste momento, a Sra. Márcia Freitas,
Representante do Nível Central da SES na CIR/BL, traz, por solicitação da
SAECA/SAS/SES, a discussão sobre o teto financeiro alocado para o polo diagnóstico,
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neste prestador citado, perguntando se este recurso deve permanecer. Logo, a Sra. Carla
Valéria F. Rodrigues Machado, Suplente da SMS de Cabo Frio, relata sobre o atraso no
repasse financeiro ao referido prestador por causa da mudança de Gestor Municipal no mês
de abril; atraso esse que não ultrapassou 15 dias, mas foi suspenso o atendimento por parte
do mesmo. Informa que no mês de maio o atendimento também foi suspenso sem
comunicado prévio. Informa que no bloco físico são repassados mensalmente
aproximadamente R$225.000,00. Que o município vem enfrentando dificuldades com o
prestador, pois o mesmo não aceita trabalhar com a tabela SUS na Média Complexidade.
Que a nova Gestora encontrou uma situação irregular de repasse, pois o POA da unidade
vinha sendo “copiado” ano a ano, entretanto sem nenhuma supervisão e controle das metas
por parte da SMS. Mas que a gestão atual não vai compartilhar destes acordos e está se
reunindo com SAECA/SES para elaboração do novo POA. Informa que não serão atestadas
notas dos procedimentos que não foram realizados.
O Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente da SMS de Araruama, lembra, neste
momento, que o referido prestador está cumprindo o acordado, mas não de forma integral
como deveria; e acha que antes der tomar uma atitude quanto à retirada do incentivo para o
polo diagnóstico, deve-se averiguar. Sra. Mônica Vieira Gonçalves, Suplente da SMS de
Saquarema, lembra que durante a vinda da Sra. Tatiana Bozza que apresentou o estudo, foi
certificado que eles estão com produção. Sra. Márcia Freitas, Representante do Nível
Central da SES na CIR/BL, relata que é preciso retomar a discussão com o prestador sobre
o objetivo do Polo; será que eles estão entendendo que os exames diagnósticos devem ser
realizados?; o que está escrito no POA? Tem que estar escrito claramente no POA para que
serve cada centavo. Esclarece ainda que o POA pode ter Termo Aditivo. 10. Comunicado
SES/SG/AR/SCBL Nº 17/2016 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho,
CIES e CIB-RJ (SE-CIR/BL) e 11. Comunicado SES/SG/AR/SCBL Nº 20/2016 sobre
os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB-RJ (SE-CIR/BL). Sra.
Márcia Freitas, Representante do Nível Central da SES na CIR/BL, informa trata-se dos
Comunicados contendo o andamento dos Grupos Técnicos no âmbito da CIR/BL e passa a
palavra para a Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, que
informa terem sido enviados pela SE-CIR/BL dois Comunicados, em razão de não ter
ocorrido CIR Ordinária no mês de maio. Como destaques estão: a solicitação da
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participação da Gestora de Rio das Ostras, Sra. Ana Cristina Guerrieri, na próxima reunião
do GC da Rede Cegonha; que o GT RCPD que está esvaziado e ainda há possibilidade de
receber o recurso para esta rede, mas é preciso que o Plano seja construído. 12. Campanha
do Agasalho da SE-CIR/BL 2016 (SE-CIR/BL). Sra. Márcia Freitas, Representante do
Nível Central da SES na CIR/BL, informa que foi solicitado pela Secretaria Executiva da
CIR/BL e passa a palavra para a Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da
CIR/BL, que informa se tratar da Campanha do Agasalho da SE-CIR/BL para o ano de
2016, onde o município sorteado foi Rio das Ostras para receber as doações. Neste
momento, a Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, informa
como inclusão de ponto de pauta o Atestado de Conclusão da obra referente ao
Programa Requalifica UBS (Proposta nº 11962794000113009), para fins de liberação de
3ª parcela do recurso, apresentada pelo município de Armação dos Búzios. 13. Informes
COSEMS-RJ. Sra. Márcia Freitas, Representante do Nível Central da SES na CIR/BL,
informa que será exposto pela Apoiadora Regional do COSEMS-RJ e passa a palavra a Sra.
Suely Osório, que fala sobre: treinamento da REUNI e solicita parceria pra organizar o
local com disponibilidade de computadores; Deliberação Conjunta SES-RJ/COSEMSRJ n º
24 de 19 de maio de 2016 que pactua ad referendum, a reprogramação dos recursos
financeiros estaduais oriundos do RJ, de eventuais saldos financeiros disponíveis até 31 de
dezembro de 2015, referentes ao incentivo da SES-RJ aos municípios; e Alimentação do
SIOPS para a Portaria GM/MS nº 1010/2012- ampliação de frota. A próxima reunião
ordinária da CIR/BL foi marcada para o dia 21 de julho de 2016, com a pauta e local a
serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada às doze horas e trinta e seis
minutos. Nada mais a tratar, Sra. Márcia Freitas, Representante do Nível Central da SES na
CIR/BL, deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os participantes para a próxima
reunião. Eu, Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, lavrei e assinei
a presente ata. São Pedro da Aldeia, 22 de junho de 2016.
Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da CIR/BL
Márcia Freitas
Representante Titular Nível Central SES
Gilberto Freitas da Costa
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Secretário Municipal de Saúde de Arraial do Cabo
Leônidas Heringer Fernandes
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande
Luís Cláudio Sartori
Secretário Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia
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