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10.805 exames fora de domicílio foram realizados 
através da Secretaria Municipal de Saúde em 2017

cirurgia de catarata e passamos 

a fazer no Hospital aqui no 

município como também as 

consultas oftalmológicas e 

laboratório, colonoscopia e 

vídeo histeroscopia. Hoje as 

marcações realizadas são 

pelo sistema SISREG através 

das unidades básicas, o que 

possibilitou acabar com as 

marcações irregulares que 

existiam antes na Policlínica 

quando ainda não era 

informatizado. Hoje é mais 

transparente e democrático”, 

afirma o Secretário.  

Todo esse trabalho é realizado 

pela Coordenação Municipal 

de Regulação, um setor da 

Secretaria Municipal, que tem 

como objetivo geral coordenar 

e aprimorar a implementação da 

Política Nacional de Regulação, 

Controle e Avaliação. De 

acordo com a Coordenadora 

de Regulação, Thainá Lopes, 

é importante que pacientes 

avisem quando desistir 

da consulta ou do exame. 

“Estamos trabalhando muito 

e agora começando a colher 

frutos, a equipe é muito boa e 

capacitada. O que pedimos é 

que as pessoas avisem antes 

que não vão comparecer a 

consulta ou exame, para passar 

a vaga a outro paciente que 

esteja precisando. No ano 

passado tivemos falta de 12.564 

para atendimento clínico com 

especialistas no Hospital e 

mais de 10.000 faltosos para 

consultas na Policlínica.”

“Aqui é ótimo, adoro ser 

atendida, as pessoas são 

maravilhosas. Meus exames 

e das minhas filhas sempre 

consegui fazer, está melhorando 

muito”, afirmou a paciente, 

Eliane dos Santos.

Informatização do SISREG na 

Saúde

Desde março de 2017 que a 

Secretaria Municipal de Saúde 

implantou o Sistema Nacional 

de Regulação (SISREG) nas 

unidades o que possibilitou 

melhor controle do fluxo de 

atendimentos.

Este é um sistema on-line e 

tem o uso preconizado pelo 

Ministério da Saúde, foi criado 

para o gerenciamento de todo 

Complexo Regulatório indo 

da rede básica à internação 

hospitalar, visando à 

humanização dos serviços, maior 

controle do fluxo e otimização 

na utilização dos recursos.

A Secretaria de Saúde de Paraíba 

do Sul fez um levantamento 

através do sistema SISREG sobre 

tratamento fora de domicílio 

que inclui exames de média e 

alta complexidade e concluiu 

que apenas em um ano, mais de 

10 mil exames foram realizados 

fora de domicílio, totalizando 

em 2017, 10.805 exames.

“Apesar de ter encontrado uma 

demanda reprimida de 2016, 

pois as marcações ficaram 

paradas nos meses de outubro, 

novembro e dezembro, nós 

estamos trabalhando firmes para 

diminuir o máximo de tempo 

de marcações. Infelizmente 

esses três meses parados em 

2016 acumulou em uma lista 

grande e isso prejudicou o ano 

de 2017, fazendo com que as 

marcações ainda não sejam tão 

rápidas como gostaríamos, mas 

hoje já começamos a sentir as 

melhorias”, relatou o Secretário 

Municipal de Saúde, Fabiano 

Ribeiro.

O secretário mostra algumas 

evoluções no quadro. “Nesse 

primeiro ano, em parceria com o 

Ministério da Saúde e o Hospital 

Nossa Senhora da Piedade 

ampliamos o mutirão de 

cirurgias, renovamos o contrato 

com a clínica de Botafogo para 
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LEIS

LEI N° 3.443, 

DE 05 DE MARÇO DE 2018

Altera o Art. 2º, assim como insere o Art. 

3º-A autorizando a vinculação do FPM na 

garantia dos Termos de Parcelamento 

e/ou Reparcelamento do Município 

de Paraíba do Sul, com seu RPPS, nos 

termos da Lei Municipal nº 3.415, de 11 de 

setembro de 2017, em atendimento ao 

disposto na Portaria MF 333/2017, que 

alterou o disposto na Portaria MPAS nº 

402/2008.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições legais 

faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e ele sanciona a 

seguinte lei:

Art. 1º - o Artigo 2º da Lei Municipal nº 

3.415, de 11 de setembro de 2017, passa a 

ter a seguinte redação:

Art. 2º - Fica autorizado o parcelamento 

dos débitos oriundos das contribuições 

previdenciárias devidas e não repassadas 

pelo Município (patronal) junto ao Instituto 

Municipal de Previdência de Paraíba do 

Sul - PREVSUL – das competências de 

04/2017 até a celebração do Contrato 

junto ao PREVSUL, em até 60 (sessenta) 

prestações mensais, iguais e sucessivas, 

nos termos do artigo 5º da Portaria MPS 

nº 402/2008, na redação das Portarias 

MPS/MF nº 21/2013, nº 307/2013 e nº 

333/2017.

Parágrafo Único. É vedado o 

parcelamento, para o período a que se 

refere o caput deste artigo, de débitos 

oriundos de contribuições previdenciárias

descontadas dos segurados ativos, 

aposentados e pensionistas e de débitos 

não decorrentes de contribuições 

previdenciárias.

Art. 2º - Fica inserido, com a redação que 

segue, o artigo 3°, na Lei Municipal nº 

3.415, de 11 de setembro de 2017:

Art. 3º- A - Fica autorizada a vinculação 

do Fundo de Participação dos Municípios 

- FPM como garantia das prestações 

acordadas no termo de parcelamento 

ATOS DO GOVERNO

ou reparcelamento e das contribuições 

previdenciárias não incluídas no termo de 

acordo de parcelamento e não pagas no 

seu vencimento.

Parágrafo Único. A garantia de 

vinculação do FPM deverá constar de 

cláusula do termo de parcelamento 

ou reparcelamento e de autorização 

fornecida ao agente financeiro 

responsável pelo repasse das cotas, e 

vigorará até a quitação do termo.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul,

05 de Março de 2018
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