
DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 6.325 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021 

REPACTUA A AMPLIAÇÃO DA TESTAGEM POR MEIO DE TESTES RT-PCR, NO ÂMBITO DOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME NOTA TÉCNICA 15 DE OUTUBRO DE 

2020 - AMPLIAÇÃO DA TESTAGEM DE BIOLOGIA MOLECULAR RT-PCR PARA A DETECÇÃO DO 

RNA DO CORONAVÍ- RUS (SARS-COV-2). 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, no uso de suas atribuições e; 

CONSIDERANDO: 

- a situação de emergência de saúde internacional declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), e o alinhamento do 

Ministério da Saúde (MS), que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, conforme a Portaria n.º 

188, de 03 de fevereiro de 2020; 

- a Deliberação Conjunta CIB/COSEMS nº 71, de 13 de Setembro de 2020, que pactua o Plano 

de Resposta de Emergência ao Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro; 

- a Lei n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência em saúde pública, de importância internacional, decorrente do 

Coronavírus - COVID-19, responsável pela atual pandemia; 

- o elevado número de óbitos e letalidade, assim como a manutenção das internações 

hospitalares em um alto platô no ERJ nos últimos dois meses; 

- a necessidade de intensificar estratégias de Vigilância Ativa e controle de transmissão da 

COVID-19, por meio de ampliação e realização de testes RT-PCR de forma oportuna, 

objetivando a quebra da cadeia de transmissão da doença; 

- a necessidade de coordenação interinstitucional relacionada à operacionalização, com vistas 

à efetiva solução dos problemas presentes no processo; 

- a parceria entre SES, COSEMS e Fiocruz para apoio na ampliação da testagem, no âmbito dos 

Municípios do Estado do Rio de Janeiro;  

- a documentação anexada ao Processo nº SEI-410001/000042/2020; 

- a 10a Reunião Ordinária da CIB-RJ realizada em 08 de outubro de 2020; 

- a Deliberação CIB-RJ n.º 6.276 de 15 de outubro de 2020; 

- a 1ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 11/02/2021. 

DELIBERA: 

Art. 1° - Pactuar a ampliação da testagem por meio de testes RTPCR, no âmbito dos municípios 

do Estado do Rio de Janeiro, conforme Nota Técnica de 15 de outubro de 2020 - AMPLIAÇÃO 

DA TESTAGEM de Biologia Molecular RT-PCR para a detecção do RNA do coronavírus (SARS-

CoV-2), conforme descrito no Anexo desta Deliberação.  



Art. 2º- Esta deliberação entrará em vigor a partir da data de publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2021 

CARLOS ALBERTO CHAVES DE CARVALHO 

Presidente 


