
RESOLUÇÃO SES Nº 1848 DE 10 DE MAIO DE 2019 
 
DESIGNA SERVIDORES PARA, EXCLUSIVAMENTE, ATESTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO 
MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 PELOS CREDENCIADOS DE UTI NEONATAL CONTRATUALIZADOS COM A 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO: 
 
- a vigência dos termos de credenciamento de UTI NEONATAL, cujo prazo inicial se deu em 02/05/2015 e, 
durante o mês de dezembro de 2018, os termos de credenciamentos estavam vigentes, através do 3º 
Termo Aditivo, cujo prazo final encerrou-se no dia 01/05/2019; 
 
- que, durante a execução dos serviços prestados na competência do mês de dezembro de 2018, verificou-
se que não havia Comissão de Acompanhamento e Fiscalização publicada em Diário Oficial, para o 
monitoramento e atestação dos serviços; 
 
- a obrigatoriedade de indicação de fiscais para o acompanhamento e fiscalização dos contratos 
administrativos, nos termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, c/c o artigo 6º, do Decreto nº 2.271/1997; 
e 
 
- que os serviços foram prestados e por razões de omissão administrativa da gestão anterior não havia 
Comissão de Fiscalização nomeada em Diário Oficial, para a atestação das notas da competência de 
dezembro de 2018; 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Designar os servidores ANDERSOM MESSIAS SILVA FAGUNDES, ID Funcional nº 50904019, 
FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES GONÇALVES, ID Funcional nº 43679153 e THAÍS BRAGA MARTINS, ID 
Funcional nº 50288954, com a incumbência de, exclusivamente, fiscalizar e atestar os serviços prestados 
pelos credenciados de UTI NEONATAL, em razão do chamamento público nº 002/2013, de acordo com o 
estabelecido nos instrumentos contratuais de serviços. 
 
Art. 2º - Os referidos servidores deverão analisar os documentos apresentados pelos prestadores, os 
relatórios de transferência da Superintendência de Regulação e, ao final, atestar a nota fiscal apresentada 
pelos credenciados, informando se os serviços foram prestados com regularidade e obedecendo ao 
instrumento contratual. 
 
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, estando automaticamente revogada 
após o ateste das notas fiscais dos credenciados. 
 

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2019 
 

EDMAR SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 

 


