
 

RESOLUÇÂO N.º 048/2013 

 

    

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de 

Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, no 

uso de suas atribuições legais, aprova o Regimento 

Interno da Comissão de Controle de Infecção 

Ambulatorial do CISAMUSEP, nos termos da Portaria 

GM nº 2.616/98 e dá outras providências.  

 

 

R E S O L V E 

 

                                     Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno da 

Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial do Consórcio Público Intermunicipal 

de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, em vista das alterações 

determinadas pela Portaria GM nº 2.616 de 12/05/98, na forma do Anexo I, parte 

integrante da presente Resolução. 

 

                                     Art. 2º - Para efeito de adoção das medidas relativas à 

constituição do referido Regimento Interno, as nomeações dos membros serão 

efetivadas após a publicação do referido ato. 

 

     Art. 3º - Fica revogada em seu inteiro teor a resolução 

nº072 de 15/10/2012. 

 

Art. 4º Publique-se. 

 

                            Maringá, 24 de Maio de 2013. 

 
 
 
 

Ismael Ibraim Fouani 
Presidente 

 



 

ANEXO I 

 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO 

AMBULATORIAL DO 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE 

– CISAMUSEP 

 

TÍTULO I 

 

DA CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS  DA COMISSÃO DO CONTROLE DE INFECÇÃO 

AMBULATORIAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

SETENTRIÃO PARANAENSE - CISAMUSEP 

 

Art. 1º - A Secretaria Executiva é um dos órgãos da organização administrativa do 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, que 

com autoridade máxima, constitui  formalmente a Comissão  de Infecção  Ambulatorial;  

nomeia os componentes da Comissão  de Infecção  Ambulatorial, por meio de ato próprio; 

propicia a infra-estrutura necessária à correta operacionalização da Comissão  de Infecção  

Ambulatorial; aprova e faz respeitar o regimento interno da Comissão  de Infecção  

Ambulatorial; garante  a participação do Presidente da Comissão  de Infecção  Ambulatorial 

nos órgãos do conselho  deliberativo e  fomenta a educação e o treinamento de todo o 

pessoal do ambulatório. 

 

Art. 2º - O objetivo da Secretaria Executiva do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde 

do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP é promover a realização dos fins a que se destina 

o Consórcio, estabelecidos na Portaria MS 2.616/98, bem como controlar, prevenir,  reduzir 

o máximo as incidências e a gravidade das infecções ambulatoriais. 

 

TITULO II 

 

DA  ELABORAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL – 

(CCIA)  

 

Art. 3º  - A Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial é o órgão encarregado pela 

elaboração, implantação e avaliação do  Programa de Controle de Infecção Ambulatorial - 

(PCIA) que é um conjunto de ações  desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com 

vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções, assim como 



 

informar aos órgãos competentes as doenças de notificações compulsórias e  promover a 

realização dos fins a que se destina o Consórcio. 

 

Art. 4º - Com a adequada execução do Programa de Controle de Infecção Ambulatorial - 

PCIA, o Consórcio Publico Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 

CISAMUSEP,  constitui uma  Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial (CCIA), órgão 

de assessoria diretamente vinculado  à autoridade máxima da instituição e de execução das 

ações de controle de infecção, entidade autônoma, definida quanto à estrutura, atribuições e 

competências, congregando um consultor e executor que serão membros da comissão, 

compostos por profissionais da área de Saúde de nível superior. 

 

Art 5º  -  Os membros  Consultores serão representantes indicados pelo presidente do 

Cisamusep , dos seguintes serviços: 

I-        Administração 

II-       Medicina 

III-      Enfermagem 

IV-      Odontologia  

 

Parágrafo  1º - Os serviços de Administração e Odontologia serão representados por 1(um) 

membro, lotado no respectivo serviço. 

 

Parágrafo   2º - Os serviços de Medicina  e Enfermagem serão representados por 2(dois) 

membros, sendo 1(um) enfermeira e 1(um) médico. 

 

Art 6º -   Os membros Executores da Comissão representam o serviço de controle de 

infecção ambulatorial (SCIA) e são técnicos de nível superior da área da saúde, sendo 

um enfermeiro, um médico e um odontólogo, encarregados da execução das ações do 

programa de controle de infecção  ambulatorial (PCIA). 

 

Parágrafo 1º - Os membros executores do Serviço de Controle de Infecção Ambulatorial , 

deverão cumprir uma carga horária mínima diária  de seis(seis) horas para o enfermeiro e 

4(quatro) horas para os demais profissionais, conforme estabelece a portaria nº 2.216/98, do 

MS. 

 

Art 7º -  A Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial  (CCIA) deverá se reunir por 

quadrimestre, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, ou em caráter extraordinário, 

convocada pelo Diretoria Administrativa do CISAMUSEP. 



 

 

Art 8º -  O mandato dos membros da CCIA deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável 

conforme definição da Diretoria Administrativa. A relação dos membros de cada mandato 

deverá ser publicada a cada 2(dois) anos, bem como a substituição de qualquer membro, a 

qualquer momento. 

 

Art 9º -  As reuniões da Comissão serão lavradas em ata, incluindo assuntos discutidos, 

decisões tomadas,  registradas, arquivada e guardadas em sigilo ético por todos os 

membros.  

 

Art 10- Caberá a atribuição de aprovar e fazer respeitar o regulamento interno da Comissão 

de controle de infecção ambulatorial a Secretaria Executiva do CISAMUSEP. 

 

TÍTULO III 

 

ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL 

(CCIA) 

 

Art 11 - Elaborar, manter e avaliar programa de controle de infecção ambulatorial-(CCIA) 

adequado as características do CISAMUSEP. 

I-      Organizar a ordem do dia; 

II-     Receber e protocolar os processos e expedientes; 

III-    Lavrar a ata das sessões/reuniões; 

IV-   Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo presidente; 

V-    Organizar e manter o arquivo da comissão; 

VI-   Preparar correspondência; 

VII-  Realizar outras funções determinadas pelo presidente; 

VIII- Participar da elaboração, implementação, manutenção e avaliação do programa de 

controle de infecção ambulatorial, baseado em metas de melhorias e suas estratégias, 

definidas anualmente buscando a qualidade com atuação de Educação Permanente; o 

programa deve contemplar ações relativas à implantação de um Sistema de Vigilância 

Epidemiológica de Infecções Ambulatoriais de acordo com o anexo III da Portaria MS 

2616/98; adequação, implementação e supervisão de normas e rotinas técnicos 

operacionais, visando à prevenção e o controle das infecções ambulatoriais; capacitação do 

quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que diz respeito à prevenção e 

controle das infecções ambulatoriais; uso racional  de antimicrobianos, germicidas, limpeza  



 

ambulatorial, manuseio e transporte de lixo, controle bacteriológico d’agua e materiais 

médico-hospitalar; 

IX- Elaborar e divulgar relatórios e comunicar a Diretoria do CISAMUSEP, a situação do 

controle de infecção ambulatorial; 

X- Adequar, e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais, visando à 

prevenção e tratamento das infecções ambulatoriais; 

XI- Cooperar e fornecer prontamente às informações solicitadas pelas autoridades 

competentes  bem como  o serviço de vigilância epidemiológicas, nos casos diagnosticados 

ou suspeitas de doenças de notificação compulsória. 

 

Art. 12  - O Presente Regimento Interno está subordinado às determinações da Portaria 

2.616 de 12 de Maio de 1998, do Ministério da Saúde e poderá ser alterado por eventuais 

exigências de adoção de novas legislações pertinentes ao assunto. 

 

Art 13 - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros executores e 

consultores da CCIA, em conjunto com o presidente da mesma e o diretor técnico da 

instituição. 

 

Art 14 -  O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria e publicação dos 

membros no jornal de circulação. 

 

 

 

Maringá (PR), em 09 de Julho de 2012. 

 

 

 

 

 

Dr. Airto Manzotti     Silvio Magalhães Barros II 

    Diretor Técnico      Presidente 

 

 


