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 Resoluções 2018 
 
101/2018 
Homologar, ad referendum, Resolução n.023/2018 da CIR Sul, que aprova a Declaração de 
Comando Único – DCU da Rede Própria Municipal do município de Guaçui-ES, com recursos 
financeiros a serem municipalizados no valor de R$ 1.950.710,54 (Um milhão, novecentos e 
cinquenta mil e setecentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos), sendo R$ 
1.611.050,54 (Um milhão, seiscentos e onze mil e cinquenta reais e cinquenta e quatro 
centavos) limite ambulatorial para os serviços próprios municipais/ano do grupo de MAC e 
R$ 339.660,00 (trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reias) de reservas 
técnicas já municipalizadas. 
 
102/2018 
Homologar, ad referendum, Resolução n.025/2018 da CIR Sul, que aprova a  Declaração de 
Comando Único – DCU da Rede Própria Municipal do município de Cachoeiro de Itapemirim-
ES, com recursos financeiros a serem municipalizados no valor de R$ 2.606.632,83 (Dois 
milhões, seiscentos e seis mil e seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), 
sendo R$ 1.769.272,80 (Um milhão, setecentos e sessenta e nove mil e duzentos e setenta 
e dois reais e oitenta centavos) limite ambulatorial para os serviços próprios municipais/ano 
do grupo de MAC e R$ 837.360,03 (oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta reias 
e três centavos) de reservas técnicas já municipalizadas. 
 
103/2018 
Homologar, ad referendum, Resolução n.026/2018 da CIR Sul, que aprova a  Declaração de 
Comando Único – DCU da Rede Própria Municipal do município de Jerônimo Monteiro-ES, 
com recursos financeiros a serem municipalizados no valor de R$ 347.715,37 (Trezentos e 
quarenta e sete mil, setecentos quinze reias e trinta e sete centavos), limite ambulatorial 
para os serviços próprios municipais/ano do grupo de MAC e R$ 13.401,88 (treze mil e 
quatrocentos e um reais e oitenta e oito centavos)de reservas técnicas já municipalizadas. 
 
104/2018 
Homologar, ad referendum, a Resolução nº 027/2018 da CIR Metropolitana, que aprova a 
solicitação de Remanejamentos de Teto da PPI da Gestão Estadual para o município de 
Viana. 
 
105/2018 
Aprovar o Projeto Técnico do município de Apiacá, para aquisição de equipamento e 
material permanente referente à proposta nº 36000.1770322/01-800, 14764.1370001/18-
003, 14764.1370001/18002 e 14764.137000/1180-01 cadastrada no Fundo Nacional de 
Saúde, que será utilizado recurso da Emenda Parlamentar Federal. 
 
106/2018 
Aprovar o Projeto Técnico do município de Alfredo Chaves, para aquisição de equipamento 
e material permanente referente à proposta nº 36000.175148/2018-00, 
14808.407000/1180-02 cadastrada no Fundo Nacional de Saúde, que será utilizado recurso 
da Emenda Parlamentar Federal. 
 
107/2018 
Homologar a Resolução n. 015/2018 – CIR Norte, que a retifica a Resolução n.106/2014 – 
CIR Norte, que aprova o valor do remanejamento do incentivo financeiro de Parto de Alto 
Risco no Hospital Rio Doce/Linhares para o Hospital São José/Colatina no valor de 
R$167.864,23(cento e sessenta e sete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e 
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três centavos)/mês, calculado baseado no Anexo I da Portaria GM/MS n.1.558/2012, para o 
valor de R$122.624,23(cento e vinte e dois mil e seiscentos e vinte quatro reais e vinte e 
três centavos)/mês, já transferido pelo Ministério da Saúde para o município de Linhares. 
 
108/2018 
Homologar a Resolução n. 024/2018 – CIR Central, que a retifica a Resolução n.210/2014 – 
CIR Central, que aprova o valor do remanejamento do incentivo financeiro de Parto de Alto 
Risco no Hospital Rio Doce/Linhares para o Hospital São José/Colatina no valor de 
R$167.864,23(cento e sessenta e sete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e 
três centavos)/mês, calculado baseado no Anexo I da Portaria GM/MS n.1.558/2012, para o 
valor de R$122.624,23(cento e vinte e dois mil e seiscentos e vinte quatro reais e vinte e 
três centavos)/mês, já transferido pelo Ministério da Saúde para o município de Linhares. 

109/2018 
Homologar a Resolução n. 038/2018 – CIR Metropolitana, que a aprova a proposta de 
credenciamento, junto ao Ministério da Saúde, da APAE do município de Conceição do 
Castelo. 

110/2018 
Homologar a Resolução n. 039/2018 – CIR Metropolitana, que a aprova a proposta de 
credenciamento, junto ao Ministério da Saúde, da APAE do município de Vila Velha. 
 
111/2018 
Homologar a Resolução n.048/2018 – CIR Metropolitana, que reconhece, com base em 
quadros demonstrativos fornecidos pela área técnica da Saúde Mental e da Coordenação 
Geral da Programação da Atenção à Saúde, ambos do MS, que o valor do incentivo de CAPS 
II do município de Guarapari, foi incorporado ao teto de MAC quando da criação dos 
incentivos de CAPS, pois apresentava produção aprovada no SIA superior aos valores dos 
incentivos criados/estabelecidos à época. 
 
112/2018 
Homologar a Resolução n.040/2018 – CIR Metropolitana, que aprova a Proposta de 
Aquisição de Equipamento/Material Permanente do município de Cariacica, referente à 
proposta nº 13917.136000/1130-12, cadastrada no Fundo Nacional de Saúde, que será 
utilizado recurso Programa/Ação/MS. 
 
113/2018 
Homologar a Resolução n.025/2018 – CIR Metropolitana, que aprova o Plano de 
Contingência da Febre Amarela 2017 - 2018 do município de Conceição do Castelo. 
 
114/2018 
Homologar a Resolução n.024/2018 – CIR Metropolitana, que aprova o Plano de 
Contingência da Dengue e Chikungunya 2017 - 2018 do município de IBATIBA – ES. 
 
115/2018 
Homologar a Resolução n.037/2018 – CIR Metropolitana, que aprova por unanimidade o 
Plano de Contingência da Dengue, Zica e Chikungunya 2017 - 2018 do município de 
Domingos Martins – ES. 
 
116/2018 
Homologar a Resolução n.018/2018 – CIR SUL, que aprova a Relação dos Tutores e 
Facilitadores Municipais que atuaram no Processo de Planificação da Região Sul. 
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117/2018 
Homologar a Resolução n.019/2018 – CIR SUL, que aprova composição de Grupo Condutor 
Regional da Planificação da Atenção á Saúde da Região Sul. 
 
118/2018 
Homologar a Resolução n.020/2018 – CIR SUL, que aprova a relação dos 
Facilitadores/Tutores Regionais da Planificação da Atenção á Saúde da Região Sul. 
 
119/2018 
Homologar a Resolução n.021/2018 – CIR SUL, que aprova relação das Unidades 
Laboratórios dos 07 (sete) Municípios Polos da Planificação da Atenção á Saúde da Região 
Sul. 
 
120/2018 
Homologar a Resolução n.022/2018 – CIR SUL, que aprova a indicação do Secretário de 
Saúde de Ibitirama, Wilmar Machado de Oliveira, como Titular e o Secretário de Saúde de 
Castelo, João Fernando Passamani, como Suplente, representando a Região Sul de Saúde 
nas Reuniões da CIB/SUS-ES. 
 
121/2018 
Homologar a Resolução n.024/2018 – CIR SUL, que aprova a Declaração de Comando Único 
– DCU da Rede Própria Municipal do município de Divino de São Lourenço - ES, com 
recursos financeiros a serem municipalizados no valor de R$ 161.481,76 (cento e sessenta 
e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos) referente ao limite 
ambulatorial para os serviços próprios municipais/ano do grupo de MAC e R$ 137.975,46 
(cento e trinta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) de 
reservas técnicas já municipalizadas. 
 
122/2018 
Homologar a Resolução nº. 047/2018 da CIR Metropolitana, que aprova a solicitação de 
remanejamento de teto da PPI do município de VIANA.  
 
123/2018 
Aprovar as metas referentes ao ano 2018 para os indicadores de saúde integrantes do 
SISPACTO. 
 
124/2018 
Homologar a Resolução n.027/2018 – CIR SUL, que aprova a indicação da técnica em 
Pedagogia, Christiane Chagas Tureta, em substituição a servidora Elisete de Paula Pires, 
para compor a CIES-SUL, no segmento Superintendência Regional de Educação de 
Cachoeiro de Itapemirim-ES. 
 
125/2018 
Homologar a Resolução n.028/2018 da CIR Sul , que aprova a indicação dos servidores da 
SRSCI e dos 26 municípios da Região Sul para compor a "Câmara Temática do E-SUS”. 
 
126/2018 
Aprovar o Plano Operativo e a proposta de credenciamento, junto ao Ministério da Saúde, 
da APAE do município de Guarapari. 
 
127/2018 
Aprovar o Plano Operativo e a proposta de credenciamento, junto ao Ministério da Saúde, 
da APAE do município de Iuna. 
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128/2018 
Aprovar o Plano Operativo e a proposta de credenciamento, junto ao Ministério da Saúde, 
da APAE do município de Marataízes. 
 
129/2018 
Aprovar o Plano Operativo e a proposta de credenciamento, junto ao Ministério da Saúde, 
da APAE do município de São Mateus. 
 
130/2018 
Aprovar o Plano Operativo e a proposta de credenciamento, junto ao Ministério da Saúde, 
da APAE do município de Vila Valério. 
 
131/2018 
Aprovar o Plano Operativo e a proposta de credenciamento, junto ao Ministério da Saúde, 
da APAE do município de Governador Lindenberg. 
 
132/2018 
Homologar a Resolução nº 041/2018 da CIR Metropolitana, que aprova a Proposta de 
descentralização de Recursos Financeiros de Patologia Clínica de dois serviços de 
Laboratório de Análises Clínicas, sendo eles: LCR Análises Clínicas e Cremasco Medicina 
Diagnóstica LTDA do Município de Cariacica. 

133/2018 
Homologar a Resolução nº 042/2018 da CIR Metropolitana, que aprova a Declaração de 
Comando Único (DCU) das unidades de saúde próprias do município de Marechal Floriano, 
com recursos do Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
a serem municipalizados no valor de R$696.040,27/ano (Seiscentos e noventa e seis mil e 
quarenta reais e vinte e sete centavos). 
 
134/2018 
Homologar a Resolução nº 043/2018 da CIR Metropolitana, que aprova a Declaração de 
Comando Único (DCU) das unidades de saúde próprias do município de Conceição do 
Castelo, com recursos do Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar a serem municipalizados no valor de R$706.597,16/ano (Setecentos e seis mil 
quinhentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). 
 
135/2018 
Homologar a Resolução nº 044/2018 da CIR Metropolitana, que aprova a Declaração de 
Comando Único (DCU) das unidades de saúde próprias do município de Santa Leopoldina, 
com recursos do Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
a serem municipalizados no valor de R$180.000,00/ano (Um cento e oitenta mil reais). 
 
136/2018 
Homologar a Resolução nº 045/2018 da CIR Metropolitana, que aprova a Declaração de 
Comando Único (DCU) das unidades de saúde próprias do município de Guarapari, com 
recursos do Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a 
serem municipalizados no valor de R$ 4.578.769,36/ano (Quatro milhões quinhentos e 
setenta e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos). 
 
137/2018 
Homologar a Resolução nº 046/2018 da CIR Metropolitana, que aprova a Declaração de 
Comando Único (DCU) das unidades de saúde próprias do município de Brejetuba, com 
recursos do Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a 



                     

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 
 

serem municipalizados no valor de R$670.008,00/ano (Seiscentos e setenta mil e oito 
reais). 
 
138/2018 
Homologar a Resolução nº 008/2018 da CIR Norte, que aprova realização de uma proposta 
de estudos de custos e viabilidade, em conjunto com CIM Norte e Superintendência 
Regional de Saúde de São Mateus/SESA, no prazo de 45 dias, a ser apresentado em CIR 
Norte, após sua conclusão para apreciação e validação. 
 
139/2018 
Homologar a Resolução nº 009/2018 da CIR Norte, que solicita ao Hospital Meridional de 
São Mateus, que enviem oficialmente a intenção de possíveis parcerias com o Sistema 
Único de Saúde regional, onde o mesmo deverá apresentar carteira de serviços que 
possam ser  oferecidos à Rede de Atenção à Saúde, para estudo técnico pela Secretaria de 
Estado da Saúde e Secretarias Municipais de Saúde.  Quaisquer negociações e pactuações 
deverão seguir rigorosamente toda legislação vigente do SUS.  
 
140/2018 
Homologar a Resolução nº 010/2018 da CIR Norte, que aprova a atualização da equipe 
técnica regional Norte, composta de facilitadores, referências Técnicas Municipais e  tutores 
regionais e municipais da Atenção Primária à Saúde e Atenção Ambulatorial Especializada 
da Planificação da Atenção a Saúde Região Norte do ES.  
 
141/2018 
Acrescentar ao valor dos recursos financeiros constantes na Resolução CIB/SUS-ES nº. 102, 
datada de 23 de maio de 2018, o valor de R$ 252.966,95 (duzentos e cinquenta e dois mil 
novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), passando o valor global do 
Limite Financeiro do Grupo de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC, 
do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde do município de Cachoeiro de 
Itapemirim de R$2.606.632,83(dois milhões seiscentos e seis mil e seiscentos e trinta e 
dois reais e oitenta e três centavos) para 2.859.599,78(dois milhões oitocentos e cinquenta 
e nove mil e quinhentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos). 
 
142/2018 
Homologar a resolução CIR Metropolitana nº 049/2018 que aprova a atualização do valor 
dos recursos financeiros do Grupo de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
– MAC, do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde do município de Vila 
Velha, com incremento de R$ 600.000,00/ano(seiscentos mil reais), passando o valor 
global do município em relação aos serviços próprios e as análises clínicas para R$ 
11.115.355,88/ano(onze milhões e cento e quinze mil e trezentos e cinquenta e cinco reias 
e oitenta e oito centavos). 
 
143/2018 
Homologar a Resolução nº 030/2018 da CIR Metropolitana, que aprova a solicitação de 
remanejamento de teto da PPI do município de Serra. 
 
144/2018 
Homologar a Resolução nº 031/2018 da CIR Metropolitana, que aprova a solicitação de 
remanejamento de teto da PPI do município de PONTO BELO. 
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145/2018 
Homologar a Resolução nº 032/2018 da CIR Metropolitana, que aprova a solicitação de 
remanejamento de teto da PPI do município de BARRA DE SÃO FRANCISCO. 
 
146/2018 
Homologar a Resolução n. 033/2018 – CIR Metropolitana, que aprova a solicitação de 
remanejamento de teto da PPI do município de PEDRO CANÁRIO. 
 
147/2018 
Homologar a Resolução n. 034/2018 – CIR Metropolitana, que aprova a solicitação de 
remanejamento de teto da PPI do município de MUCURICI. 
 
148/2018 
Homologar a Resolução n. 035/2018 – CIR Metropolitana, que aprova solicitação de 
remanejamento de teto da PPI do município de NOVA VENÉCIA. 
 
149/2018 
Homologar a Resolução n. 036/2018 da CIR Metropolitana, que aprova a solicitação de 
remanejamento de teto da PPI do município de JAGUARÉ. 
 
150/2018 
Homologara a Resolução n.013/2018 da CIR Norte, que aprova a Declaração de Comando 
Único - DCU do Município de Montanha, no valor anual de R$ 1.181.891,98/ano (hum 
milhão cento e oitenta e um mil e oitocentos e noventa e um reais e noventa e oito 
centavos),  no grupo de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC do Bloco 
I de Custeio das Ações e Serviços de Saúde, já somados as reservas técnicas. 
 
151/2018 
Homologara a Resolução n.011/2018 da CIR Norte, que aprova o remanejamento do teto 
físico e financeiro de procedimentos ambulatórias – exames cito patológicos envolvendo os 
municípios de Jaguaré, Ponto Belo e o município de Santa Maria de Jetibá.  
 
152/2018 
Homologara a Resolução n.006/2018 da CIR Norte, que aprova o remanejamento do teto 
físico e financeiro de procedimentos ambulatórias – exames cito patológicos envolvendo os 
municípios de Nova Venécia, Mucurici, Barra de São Francisco e Pedro Canário e o município 
de Santa Maria de Jetibá.  
 
153/2018 
Homologar ad referendum a Resolução n.029 da CIR SUL, que aprova a Declaração de 
Comando Único – DCU da Rede Própria Municipal do município de Presidente Kennedy - 
ES, com recursos financeiros a serem municipalizados no valor de R$ 608.536,50 
(Seiscentos e oito mil, quinhentos e trinte e seis reais e cinquenta centavos) referente ao 
limite ambulatorial para os serviços próprios municipais/ano do grupo de MAC e R$ 
10.211,75 (dez mil, duzentos e onze reais e setenta e cinco centavos) de reservas técnicas 
já municipalizadas. 
 
154/2018 
Homologar a Resolução nº. 030/2018 da CIR SUL, que aprova a Declaração de Comando 
Único – DCU da Rede Própria Municipal do município de Dores do Rio Preto - ES, com 
recursos financeiros a serem municipalizados no valor de R$ 250.000,08 (Duzentos e 
cinquenta mil e oito centavos) referente ao limite ambulatorial para os serviços próprios 
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municipais/ano do grupo de MAC e R$ 122.201,69 (cento e vinte dois mil, duzentos e um 
reais e sessenta e nove centavos) de reservas técnicas já municipalizadas.  
 
155/2018 
Homologar ad referendum a Resolução n.031/2018 da CIR SUL, que aprova a Revisão dos 
valores referente aos limites financeiros de MAC do Comando Único do Município de Iconha 
- ES, Nota Técnica II Complementar ás datadas de 19-10-2015 e de 13-06-2016, passando 
o limite financeiro para R$ 346.603,71 (Trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e três 
reais e setenta e um centavos), podendo ainda evoluir até o limite máximo de R$ 
390.579,03/ano (Trezentos e noventa mil, quinhentos e setenta e nove reais e três 
centavos), programados para o próprio território, mantidas as pactuações vigentes na PPI. 
 
156/2018 
Homologara ad referendum a Resolução n.032/2018 da CIR SUL, que aprova a Declaração 
de Comando Único – DCU da Rede Própria Municipal do município de Marataízes - ES, com 
recursos financeiros a serem municipalizados no valor de R$ 1.400.969,06 (Hum milhão, 
quatrocentos mil, novecentos e sessenta e nove reais e seis centavos) referente ao limite 
ambulatorial para os serviços próprios municipais/ano do grupo de MAC e R$ 20.257,41 
(vinte mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos) de reservas 
técnicas constantes na matriz em anexo são programáveis, portanto já estarão incluídas na 
produção ambulatorial.  
 
157/2018 
Homologara ad referendum a Resolução n.033/2018 da CIR Sul, que aprova a Declaração 
de Comando Único – DCU da Rede Própria Municipal do município de Iúna - ES, com 
recursos financeiros a serem municipalizados no valor de R$ 413.594,68 (Quatrocentos e 
treze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) referente ao 
limite ambulatorial para os serviços próprios municipais/ano do grupo de MAC e R$ 
16.988,50 (dezesseis mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) de 
reservas técnicas já municipalizadas. 
 
158/2018 
Homologar ad referendum a Resolução n.034/2018 da CIR SUL, que aprova os 
remanejamentos das tecnologias assistenciais e o respectivo recurso financeiro relativo aos 
municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio 
Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro e Mimoso do Sul, para o 
município de Guaçuí, sede da Unidade Cuidar para o atendimento à população dos 
municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, 
Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro e Mimoso do Sul.         
 
159/2018 
Aprovar o Documento de contextualização da regionalização do SUS-ES e da implantação 
das Redes Regionais de Atenção à Saúde e o Plano de Ação/cronograma de trabalho nos 
termos da Resolução CIT n.37/2018. 
 
160/2018 
Homologar a Resolução nº 0020/2018 da CIR Central, que aprova a indicação do Sr. Valdir 
Massucatti, Secretário Municipal de Saúde de Linhares para ser o Vice-Coordenador da CIR 
Central e institui a composição da Comissão Intergestores regional da Região Central – CIR 
Central para o ano de 2018. 
 
161/2018 
Homologar a Resolução nº 0023/2018 da CIR Central, que aprova a a inclusão da 
Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina no Plano de Ação da Rede 
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de Urgência e Emergência da Região Central de Saúde e aprovar 10 (dez) leitos de 
retaguarda para o Hospital e Maternidade Silvio Avidos, na Sociedade Provedora da santa 
Casa de Misericórdia de Colatina. 
 
162/2018 
Homologar a Resolução nº 013/2018 da CIR Sul, que aprova a instituição da composição da 
Câmara Técnica da Comissão Intergestores Regional Sul – CIR Sul para o ano de 2018. 
 
 


