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Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta minutos,
foi realizada no município de Rio Claro, na Loja Maçônica Lealdade e Luz, localizado na Rua Santa
Luzia, número cento e oitenta e cinco, Centro, a sétima reunião ordinária da Comissão Intergestores
Regional da região 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. Giane Gioia Assistente da Secretaria Executiva da CIR-MP, Sra. Rosemary Mendes Rocha – representante titular do
Nível Central e Sra. Izabela Matos Ribeiro – representante suplente do Nível Central; Sr. Márcio Arruda
da CREG-MP. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra Mansa, Sra. Cláudia D. Xavier C.
Barreto; SMS de Piraí, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS de Quatis, Sra. Ana Lúcia
Nogueira da Gama Galvão; SMS de Rio Claro, Sr. Cláudio de Souza; SMS de Rio da Flores, Sr.
Antonio Grijó; SMS de Valença, Sr. Sérgio Gomes da Silva e SMS de Volta Redonda, Sra. Marta Gama
de Magalhães. Compareceram ainda: Sra Marcela de Souza Caldas, Assessora Técnica do COSEMS e
Sr. Rodrigo Lages, representante da CIB da região do Médio Paraíba. Técnicos (as) Municipais: Sr.
Edmilson Pereira de Barra do Piraí, Sras. Simone Tisse e Sra. Gilvane Mazza Ribeiro – Subsecretária,
de Barra Mansa, Sr. Antonio Pacheco – Subsecretário e Sra. Uayne Souza Pereira de Itatiaia, Sr.
Leandro de Oliveira - Subsecretário de Porto Real, Sra. Cleonice Ramos da Silva de Quatis, Srs. Claudia
de Sá Xavier e Beatriz X. R. Souza de Rio Claro, Sr. Guilherme Amaral de Valença e Sra. Rosa Maria
de Jesus Silva de Volta Redonda; Convidados: Srs. Mariana Conte Alonso, Raquel Kutvak, Andreia
Novôa Dinucci e Luis Henrique da Clínica de Dermatologia de Rio Claro, Sr. José Luiz da Silva do
SAMU-MP e Sras Elisabete Lopes Loureiro, Presidente do CMS de Rio Claro e Regina Célia R. Silva,
Secretária Executiva do CMS de Rio Claro. Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a presença
de representação da SES, sete Secretários de Saúde, Barra Mansa, Piraí, Quatis, Rio Claro, Rio
das Flores, Valença e Volta Redonda; ficando sem representação de secretários a SMS de Barra do
Piraí, SMS de Itatiaia, SMS de Pinheiral, SMS de Porto Real e SMS de Resende. Sra. Sonia deu às
boas vindas. Passou a palavra para o Sr. Cláudio de Souza, secretário de saúde de Rio Claro, que
cumprimentando a todos desejou uma ótima reunião, parabenizou a colaboração das meninas da cozinha
na elaboração do coffe break e almoço. Sonia solicita aos presentes a inclusão de pauta dos municípios
de Porto Real e Valença, bem como a antecipação da pauta de Barra Mansa, haja vista que a secretária
de saúde, Sra. Cláudia se ausentará visto compromissos em Brasília no mesmo dia. I –
APRESENTAÇÃO: Projeto - Serviços de Dermatologia na região do Médio Paraíba –O projeto
Hospital de Dermatologia Professor Azulay, vinculado ao Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia
do Rio de Janeiro, foi apresentando pela Sra. Mariana Conte Alonso, representante do Hospital de
Dermatologia. Srª Mariana explanou acerca do projeto dando ênfase à atuação nàs áreas de assistência,
ensino e pesquisa, com campo de prática clínica dos cursos de graduação, das Faculdades Souza Aguiar,
Universidade Estácio de Sá e pós-graduação pela Pontifícia Universidade Católica – RJ. Explicou que o
projeto tem por objetivo implantar um serviço de Dermatologia no Hospital de Lídice, no segundo
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andar, explicou sobre o custo da implantação do serviço e os tipos de doença que seriam tratados nesta
unidade. Também falou da escolha do município de Rio Claro, o apoio da gestão e o estudo que está
sendo feito do financiamento hava visto que existem portarias ministeriais específicas que financiam a
implantação do serviço. Sra. Rosemary fala que todos temos uma falsa informação dos casos existentes
de algumas doenças pois é muito difícil diagnosticar, mas se procurar vai achar, como é o caso da
hanseníase. Sr. Claudio também complementou que este projeto já vinha sendo discutido desde o antigo
prefeito, falecido, e que o município tem interesse nesta implantação por conta das demandas existentes
no município e por consequência na região. Sra. Rosemary fala da sua dissertação do mestrado, sobre
estas questões no estado do Rio de Janeiro e a falta de referência para os pacientes, mas tem dúvida
quanto ao financiamento, o que Claudio esclarece que ainda não tem muitos esclarecimentos sobre as
portarias mas vai apoiar o andamento deste projeto. Sra. Mariana complementa a fala que em vinte e seis
de novembro de dois mil e dezesseis acontecerá a primeira campanha numa parceria com a Associação
de Dermatologia do Estado do Rio de Janeiro. Sra. Sonia solicitou a antecipação da pauta do município
de Barra Mansa que está como Informe - Solicitação de Remanejamento de teto da PPI - Foi
apresentado pela Secretária de Saúde, Sra. Cláudia D. Xavier, que demonstrou os ofícios e planilha de
remanejamento de PPI de acordo com a Deliberação CIB-RJ número três, cinco, zero, nove de vinte de
agosto de dois mil e quinze – Pactuação do fluxo de mudança de referência da Programação Pactuada
Integrada. Sra. Claudia apresentou as planilha explicando que o repasse do serviço de oncologia
habilitado no município de Barra Mansa se dará em duas parcelas de 50%. Sra. Marta, Secretária de
Saúde de Volta Redonda falou de como se deu a concretização de todo o processo e que este foi em
conjunto entre Barra Mansa e Volta Redonda num processo muito tranquilo. A seguir Sra. Claudia
apresentou a Subsecretária, Sra. Gilvane que ficará na plenária visto o seu deslocamento para Brasília.
Dando continuidade Sra. Sonia solicita a apresentação dos consolidados das Oficinas de GT
Planejamento - Foi apresentado pelo Sr. Edmilson, coordenador regional do GT Planejamento.
Apresentou aos secretários o consolidado das Oficinas de GT Planejamento: nove de agosto de dois mil
dezesseis – Sistemas de Regulação e Portaria Nº hum, seis, três, hum de dezessete de agosto de dois mil
e dezesseis – PPI (conhecimento da legislação) e prática de manuseio do sistema da PPI. Falou da
importância das oficinas e a presença em massa dos representantes do municípios o que facilitou o
manuseio das planilhas e das informações que alguns tinham dúvida. Citou a parceria do CEREST II –
Resende em todo o processo das duas oficinas inclusive com apresentação de palestra motivacional e
laboral. Importante ressaltar que todo o trabalho se deu numa rede de serviços e com foco regional. Sr.
Rodrigo pediu a palavra para esclarecer que o consolidado do Questionário elaborado pela região do
Médio Paraíba serviu como fonte de trabalho na elaboração do formulário estadual e que irá solicitar que
tal informação conste no documento e cita que a região está um pouco a frente deste processo estadual.
Também citou sobre as reuniões que vem acontecendo na SES, a fim de se desencadear uma Política
Estadual de Regulação e que a próxima oficina provavelmente se dará no mês de novembro de dois mil
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e dezesseis. Em continuidade a apresentação a sra. Sonia complementa informando sobre a parceria dos
CERESTs nos eventos da CIR e da região e que está programando um grande encontro dos
trabalhadores da saúde com o tema inicial “Cuidando de quem cuida”. Sr. Cláudio citou o Fórum dos
Conselhos Municipais que aconteceu em Rio Claro onde foi citado que deverá ser feito um diagnóstico
mais preciso da Saúde do Trabalhador nos municípios. Sra. Sonia corroborou com a fala, e informou que
o CEREST esteve na reunião do GT de Vigilância em Saúde onde foi encaminhado um questionário
para cada município e solicita que todos retornem com a maior brevidade possível. II – PACTUAÇÃO:
1. Aprovação da ata da 6ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2016 - não havendo solicitação de ajustes
na ata da sexta reunião da plenária, a mesma foi pactuada. 2. Curso de Especialização em Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde, através do PROGESUS/MS – Programa de Qualificação e
Estruturação da Gestão do Trabalho e Educação no SUS - Foi apresentado pela Representante
Titular da SES, Sra. Rosemary que informou acerca da oferta de vagas do Curso de Especialização em
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde que tem por objetivo especializar equipes do setor de
gestão do trabalho e da educação em saúde das instâncias estaduais e municipais do SUS. Sra. Sonia
explicou que o curso é na modalidade semi-presencial, e que o profissional ficará alguns dias no RJ. Sra.
Rosemary sugeriu que o profissional selecionado pelo município fosse servidor estatutário, a fim de que
se agregue mais em todo o processo da gestão. Esta sugestão foi acatada por todos os presentes. Ficou
encaminhado que será enviado aos municípios todo o material e que deverá ser retornado a CIR até a
data de cinco de outubro aquele que indicará o profissional dentro das exigências do edital. E, que se
houver mais de dois interessados que é o número de vagas será efetuado um sorteio na sede da CIR. 3.
Representante Regional da CIES para composição da CIES RJ - Sra. Sonia Machado apresentou,
conforme a CI SUBG/SED Nºhum, dois, dois de dois mil de dezesseis, a solicitação da formalização da
indicação de 1(um) titular e 1 (um) suplente da CIES regional, para compor a CIES/RJ. Foi pactuado o
Sr. Fredson da Costa Serejo como representante titular e a Sra. Rizzieri Mesque e Silva como
representante suplente da CIES MP. A plenária pactuou a indicação. 4. Referência para procedimento
de litotripsia extracorpórea –Foi apresentado pela representante titular da SES, Sra. Rosemary a CI
SUBUS/SAECA nº três, nove, sete de dois mil e dezesseis, que que solicita que a região discuta e defina
suas referências, de acordo com a disponibilidade de serviços no Estado, para procedimento de
litotripsia extracorpórea, haja vista que a referência atual no município de Volta Redonda se encontra
sem prestador para este procedimento. O município de Piraí se manifestou dizento que desconhece e que
ninguém mais faz esse procedimento o que foi corroborado pela Sra. Marta, inclusive citando que, na
região, Resende tem o serviço mas não é referência e que o município de Petrópolis não responde a
solicitação de remanejamento de PPI fato já informado a SAECA. Todos solicitam que este assunto seja
abordado no GT Planejamento por que esse serviço não é ofertado aos usuários da região. A Srª Isabela
ficou de esclarecer junto a SAECA o teor do referido documento, uma vez que tanto a gestota de Piraí,
quanto a de Volta Redonda desconheciam o Inquérito Civil Público, ao qual o documento se referia. 5.
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Prestação de Contas POA 1º semestre de 2016 – SAMU - Foi apresentada pelo coordenador de
enfermagem, Sr. José Luiz o qual apresentou a prestação de contas do POA referente ao 1º semestre de
2016 do SAMU da região do Médio Paraíba, inclusive ressaltando a dificuldade do recurso financeiro.
Citou que o Governador do Estado, em exercício, Sr. Francisco Dorneles, fixou o piso do condutor de
ambulância em dois mil e quatrocentos reais, e na região os funcionários estão pleiteando a adequação
salarial o que tem dificultado muito o trabalho na região. Sr. Rodrigo solicita nova previsão em ata, da
pactuação ocorrida no ano de 2012, onde os municípios pactuam como contrapartida municipal para o
SAMU 192 – MP: manutenção das Bases Descentralizadas - luz, água, telefone internet e limpeza;
abastecimento (diesel) das Unidades de Suporte; e fornecimento de 02. Explicou que existe um
finaciamento tripartite entre o município, estado e Ministério da Saúde. Citou ainda que estamos sem
médico na intervenção por questões de subfinanciamento pelo Estado e Ministério da Saúde
(Qualificação) e que ficou acordando que nas transferências intra-hospitalares o médico é por conta do
município. Sr. Claudio também complementou que a regulação do SAMU deve entender que a
responsabilidade da vaga não é do município o que foi corroborado pelo Sr. Rodrigo. Sr. Rodrigo
informou ainda que está solicitando, a pedido do Ministério da Saúde, os documentos CRV e seguro das
ambulâncias e que os municípios vem encontrando dificuldade no DETRAN, e que uma deputada na
região está tentando uma intervenção. E também que das vinte e oito ambulâncias, somente duas estão
em nome do Fundo , por conta disso as multas das outras ambulâncias estão indo para Brasília. A
plenária pactou a prestação de contas e a contrapartida municipal para o SAMU. 6. Plano de aplicação
dos Recursos provenientes da Reprogramação Estadual do Bloco de Gestão do
SUS/Qualificação da Gestão do SUS – Foi apresentando pela Sra. Sonia que informou acerca do plano
de aplicação proveniente do recurso da Reprogramação Estadual de acordo com a Deliberações: CIB-RJ
nº 3584, de 12 de novembro de 2015, CIB-RJ nº 3.657, de 28 de janeiro de 2016, e Deliberações CIR-MP nº 005,
de 30 de março de 2016 e CIR-MP nº 18, de 25 de maio de 2016, por solicitação da Área Técnica da

Educação em Saúde da SES/RJ. Informou que esta reprogramação é no valor de duzentos e vinte mil
reais e que ficou definido pela Oficina que foi realizada em vinte de setembro de dois mil e dezesseis
que deveria ser incluído o monitoramento visto que há um impacto grande nos municípios. Esclareceu
que o planejamento não foi inserido por não fazer parte do processo, informou que a execução dos
recursos e a capacitação está prevista para dois mil e dezessete e explicitando o motivo das mudanças
dos temas. A plenária pactuou a solicitação. Informes: 1. Formulário para Diagnóstico do Complexo
Regulador - Foi apresentado pelo coordendador regional do GT Planejamento, Sr. Edmilson. O
formulário foi elaborado no intuito de permitir que o GT de Regulação SES/COSEMS possa conhecer
um pouco mais do dia a dia do complexo regulador dos municípios, permitindo o mapeamento das
necessidades locais e estabelecimento de parcerias para a melhoria do processo como um todo. Sendo
assim o GT solicita o preenchimento do formulário e o seu envio às SE/CIR até a data limite de trinta de
setembro de dois mil e dezesseis. 2. Nota Técnica Conjunta n° 001 SEASDH-RJ e SES-RJ: versa
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sobre a atuação intersetorial para atenção aos casos de microcefalia entre a rede de saúde e
assistência social, como também a criação de salas de situação de monitoramento de Arboviroses
eixo I e eixo II nos municípios – Foi, Sra. Sônia no qual reforçou junto aos municípios a pactuação da
NT realizada na CIB, bem como a necessidade de execução de estratégias dispostas na referida Nota,
com destaque para a sala de situação municipal. 3. Encontro: Diálogos sobre a PNAB – Foi
apresentado pela Sra. Sônia, que reforçou junto aos municípios a importância do evento, que visa
promover um debate sobre a Política Nacional de Atenção Básica. O evento ocorrerá em vinte e oito de
setembro de dois mil e dezesseis (quarta-feira), às nove horas, no Auditório do Ministério da Saúde (Rua
México, cento e vinte e oito, décimo andar – Centro, Rio de Janeiro). 4. Plano de Enfrentamento da
Sífilis Congênita – Foi apresentado pela Sra. Sônia, que explicou que na CIB de Setembro foi
apresentado um quadro com informação por região dos planos de enfrentamento entregues à SVS, com
isso faz-se necessário reforçar junto aos municípios pendentes a importância da entrega do referido
plano. 5. Plano de Contingência para Arboviroses - Foi apresentado pela Sra. Sônia que explicou que
na CIB de Setembro foi apresentado um quadro com informação por região dos planos de enfrentamento
entregues à SVS, com isso faz-se necessário reforçar junto aos municípios pendentes a importância da
entrega do referido plano. 6. Solicitação da indicação de 1 (um) articulador de cada Secretaria
Municipal de Saúde para Vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. –Foi apresentado
pela Sra. Sônia que informou que o item foi apresentado na sexta CIB, e que considerando a elaboração
de agenda estratégica para enfrentamento das DCNT, a SVS solicita a identificação de articuladores
municipais para vigilância das DCNT. O envio da indicação do técnico deve ser realizada a à
Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental através do e-mail: dcnt@saude.rj.gov.br (vinte e um) dois, três, três, três, três, oito, cinco e dois. Como há municípios pendentes do envio do
contato, faz-se necessário reforçar junto aos municípios pendentes a importância do envio da
informação. 7. Proposta do Termo de Compromisso a ser firmado entre os Secretários Municipais
e Representantes de hospitais que recebem recursos federais de custeio referentes aos Planos da
Rede Cegonha já aprovados pelo MS –Foi apresentada pela Sra. Sônia que informou que a proposta
do Termo de Compromisso deve ser firmado entre os Secretários Municipais e Representantes de
hospitais que recebem recursos federais de custeio referentes aos Planos da Rede Cegonha já aprovados
pelo MS. O referido termo visa auxiliar no acompanhamento das diretrizes preconizadas pela Portaria nº
hum, quatro, cinco e nove de vinte e quatro de junho de dois mil e onze, que institui no âmbito do SUS a
Rede Cegonha, conforme indicadores constantes no Plano de Qualificação da Maternidade - PQM,
previamente definido entre as partes. Sr. Rodrigo reforçou a informação citando que o recurso da
Maternidade será verificado através dos cumprimentos das metas. Sra. Sonia propôs que fosse realizado
o mesmo processo na Rede de Urgência e Emergência, de visita as unidades pelo Grupo Condutor
Regional da RUE. 8. Acompanhamento das agendas de implantação do Hospital Regional do
Médio Paraíba - Foi apresentado pelo assessor técnico do CISMEPA - MP, Sr. Rodrigo Lages que
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mantém atualizada a informação das agendas de implantação do Hospital Regional do Médio Paraíba
conforme solicitação na terceira plenária da CIR no município de Piraí em seis de maio de dois mil e
dezesseis. Citou que está sendo feito o estudo de implantação dos serciços de imagem citando o
processo da licitação e a origem do recurso. 9. Alteração do Plano de Ação Regional da Rede de
Urgência e Emergência - Foi apresentado pelo Sr. Rodrigo Lages. Seria apresentada as alterações
realizadas no Plano Regional da Rede de Urgência e Emergência da região do Médio Paraíba,
considerando as visitas de monitoramento realizadas pelo MS em agosto de dois mil e dezesseis. Por
dificuldades de retorno de alguns municípios a PAR não será apresentada o que a Sra. Marta corrobora
com a informação alertando a todos que devido a falta de informações de alguns municípios os outros
podem sair prejudicados e pede que se efetue um encaminhamento de solicitação aos mesmos (Barra
Mansa e Resende) e que se não houver retorno que se pactue o que está definido para que não haja danos
aos outros. 10. Credenciamento e Habilitação de 10 leitos de UTI Neo Natal e 10 leitos de UTI
Adulto – Hospital Escola - Foi apresentando pelo técnico do município, Sr. Guilherme Amaral na qual
informou sobre o processo de credenciamento e habilitação de dez leitos de UTI Neo Natal e dez leitos
de UTI Adulto no Hospital Escola em Valença. 11. Credenciamento do serviço de Ressonância
Magnética no Hospital Escola - Foi apresentando pelo técnico do município, Sr. Guilherme Amaral na
qual informou sobre o processo de credenciamento do serviço de Ressonância Magnética no Hospital
Escola no município de Valença. O item doze foi antecipado no início da plenária. 13. Liberação da 3ª
parcela da obra e envio do Atestado de Conclusão da Unidade Saúde da Família do Ipê – Proposta
nº 01648573000113002 – Foi apresentado pela Sra. Sonia a informação da terceira parcela e
apresentação do atestado de conclusão da Unidade Saúde da Família do Ipê no município de Pinheiral. 14.
Solicitação de aumento de teto financeiro da MAC referente ao Centro de Reabilitação Nicolau
Serfiotis - Foi apresentada pela Sra. Sonia e teve por objetivo solicitar uma análise de aumento de teto
financeiro MAC do Centro de Reabilitação Nicolau Serfiotis do município de Porto Real. 15.
Comunicado AR/SECIRMP nº 034/2016 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES
e CIB/RJ - O comunicado contendo o andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram
entre as reuniões desta comissão, foi enviado via e-mails aos membros da CIR e se encontram nos
envelopes dos gestores. Compõe o comunicado os itens de pauta da terceira Reunião ordinária da CIBRJ, de interesse regional. Sra Sonia fala da rotatividade das representações das coordenações da Atenção
Básica, bem como informou acerca do Plano de RCPD o qual os municípios de Barra Mansa e Resende
ainda não informaram qual tipo de CER deverá constar no plano e se será custeio ou construção.
Apresentou o percentual de presença das Oficinas de GT Planejamento, Aleitamento Materno e RAPS
informando que o público foi excelente. Informou sobre a solicitação do encontro do SISPACTO dois
mil e dezesseis na região que será em onze de outubro de dois mil e dezesseis e que temos a informação
que o sistema ainda não abriu para ser inserida as informações.16. Informes COSEMS - Foi informado
pela Assessora na região do Médio Paraíba, Sra. Marcela Caldas o qual informou que o COSEMS
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disponibilizou dados acerca das propostas das Academias da Saúde nos municípios. 17. Informes
Gerais - Foi informado pela SE-CIR, informes de interesse regional, inclusive com apresentação de
pendências de envio de documentos. O secretário de saúde do município de Rio Claro, Sr. Claudio de
Souza entregou alguns materiais ao representante do SAMU agradeceu a presença de todos, da presença
da Presidente e Secretária Executiva do CMS de Rio Claro e convidou para o almoço. Sra. Sonia
agradece a presença de todos, lembrando que no mês de outubro terá plenária da CIR seguindo o
calendário da CIB, e convoca os participantes para a próxima reunião, que se dará no dia dezenove de
outubro de dois mil e dezesseis, às nove horas, no município de Rio das Flores, com pauta e local a
serem informados posteriormente. Eu, Giane Gioia, Assistente da Secretaria Executiva da CIR – MP
lavrei e assinei a presente ata. Rio Claro, vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis.

___________________________________
Giane Gioia
Assistente da Secretaria Executiva da CIR

______________________________
Sonia Regina S. de Paula Machado
Secretária Executiva da CIR

___________________________________
Cláudia D. Xavier C. Barreto
SMS de Barra Mansa

__________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

___________________________________
Ana Lúcia Nogueira da Gama Galvão
SMS de Quatis
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__________________________________
Claudio de Souza
SMS de Rio Claro
__________________________________
Antônio Rodrigues Grijó
SMS de Rio das Flores

____________________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Valença

____________________________________
Marta Gama de Magalhães
SMS de Volta Redonda

____________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Titular Nível Central SES

____________________________________
Izabela Matos Ribeiro
Represente Suplente Nível Central SES
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