
RESOLUÇÃO SES Nº 1858 DE 23 MAIO DE 2019 
 
DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO: 
 
- que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro definiu ser atribuição dos Secretários Estaduais o exercício 
e a prática de atos para a orientação, coordenação, supervisão e funcionamento dos órgãos e entidades 
da administração estadual na área de sua competência; 
 
- que no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual nº 5427/2009 estabeleceu normas a serem 
observadas quando da expedição de atos de processos administrativos pelas autoridades competentes; e 
 
- que na referida Lei Estadual nº 5427/2009, em seu art. 11, dispõe que um órgão administrativo e seu 
titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou 
titulares, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de natureza técnica, social, econômica, 
jurídica ou territorial; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Delegar competência à Chefia de Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde para a prática dos 
seguintes atos: 
 
I - assinar documentos de mero expediente, declarações, ofícios, despachos, objetivando dar maior 
celeridade aos trâmites internos desta Secretaria; 
 
II - autorizar a concessão e o pagamento de diárias; 
 
III - autorizar viagens nacionais dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde, Fundação Saúde, 
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - IASERJ e Instituto Vital Brazil - IVB, 
ressalvada a atribuição dos Subsecretários; 
 
IV - praticar atos necessários à instrução dos processos e procedimentos administrativos, inclusive 
provocando a manifestação, para esclarecimentos e saneamentos das Subsecretarias que compõem a 
Secretaria de Estado de Saúde. 
 
Art. 2° - Delegar competência ao Subsecretário Geral da Secretaria de Estado de Saúde para a prática dos 
seguintes atos: 
 
I - autorizar a concessão e o pagamento de diárias; 
 
II - autorizar a concessão e o pagamento de diárias referentes ao deslocamento do Conselho Estadual de 
Saúde; 
 
III - autorizar a concessão de transporte aéreo dentro do território brasileiro; 
 
IV - assinar documentos e resoluções do Conselho Estadual de Saúde; 
 
V - assinar documentos e deliberações da Comissão Intergestora Bipartite; 
 



VI - figurar como substituto do Secretário em sua ausência ou nos casos de suspeição e impedimento. 
 
Parágrafo Único - Fica mantida a delegação de competência dos atos previstos na Resolução SES nº 1813 
de 13 de março de 2019. 
 
Art. 3° - Delegar competência ao Subsecretário de Gestão da Atenção Integral à Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde para prática dos seguintes atos: 
 
I - autorizar a concessão e o pagamento de diárias no âmbito de sua Subsecretaria; 
 
II - assinar autorização de cessão de créditos do Sistema Único de Saúde; 
 
III - assinar resolução de transferência de recursos para os Municípios no âmbito dessa Subsecretaria; 
 
IV - autorizar o credenciamento de serviços de alta complexidade; 
 
V - assinar contratualizações no âmbito do Sistema Único de Saúde; 
 
Art. 4° - Delegar competência ao Subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde 
para a prática dos seguintes atos: 
 
I - autorizar a concessão e o pagamento de diárias; 
 
II - assinar Portarias de Interdição de Desinterdição de Estabelecimentos; 
 
III - elaborar e assinar Notas Técnicas; 
 
IV - coordenar eventos dessa Subsecretaria; 
 
V - aprovação e divulgação de mídias envolvendo matérias da Vigilância em Saúde; 
 
Art. 5° - Delegar competência ao Subsecretário Executivo da Secretaria de Estado de Saúde para prática 
dos seguintes atos: 
 
I - autorizar a concessão e o pagamento de diárias; 
 
II - autorizar a concessão de transporte aéreo dentro do território brasileiro; 
 
III - assinar convênios, termos de cooperação técnica e contratos; 
 
IV - assinar Termo de Ajuste de Contas, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde; 
 
V - autorizar licitações, assinar editais e alterações dos mesmos, homologar os respectivos resultados, 
inclusive adjudicando seu objeto; 
 
VI - figurar como autoridade superior nos casos de recursos, impugnação de editais, resolução de 
omissões de edital, anulações e revogações, bem como qualquer ato que se fizer necessário para o 
bom andamento do certame; 
 
VII - assinar termo de aceite de bens decorrentes dos contratos de gestão com as Organizações Sociais de 
Saúde; 
 



VIII- aplicar penalidades previstas em lei, em primeira instância, quando se verificar ilícitos administrativos 
no âmbito licitatório e contratual, descumprimento de obrigações contratuais ou quaisquer 
descumprimento de administrado para com a Administração na forma de resolução própria; 
 
IX - aprovar ou ratificar Notas de Autorização de Despesas. 
 
§ 1º - Fica mantida a delegação de competência dos atos previstos na Resolução SES nº 1798 de 08 de 
fevereiro de 2019. 
 
§ 2º - O Subsecretário Executivo será ordenador de despesas da SES e do Fundo Estadual de Saúde, ficando 
delegada a este todas as atribuições inerentes à função. 
 
Art. 6° Delegar competência ao Subsecretário Jurídico da Secretaria de Estado de Saúde para prática dos 
seguintes atos: 
 
I - autorizar a concessão e o pagamento de diárias; 
 
II - receber ofícios e mandados de intimação do Poder Judiciário; 
 
III - formular e remeter informações ao Poder Judiciário, Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado, 
Ministério Público e outros Órgãos.  
 
Art. 7º - Delegar competência ao Subsecretário de Controle Interno e Compliance da Secretaria de Estado 
de Saúde para a prática dos seguintes atos: 
 
I - autorizar a concessão e o pagamento de diárias; 
 
II - representar o Secretário de Estado de Saúde perante aos órgãos de controle externo, em especial o 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e da União e a Controladoria Geral do Estado, podendo, 
para tanto, receber comunicação, notificação e citação, bem como enviar ofícios, retirar todo e qualquer 
documento que diz respeito aos atos praticados pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro; 
 
III - editar quaisquer atos normativos, no âmbito das Unidades Setoriais elencadas no artigo 7º, II, III, IV 
da Lei nº 7.989, de 14 de junho de 2018, os quais também deverão ser observados pelas Unidades de 
Controle Interno pertencentes à administração indireta vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde, além 
das já previstas na Resolução SES nº 1825/2019. 
 
Art. 8° - Delegar competência ao Subsecretário de Pós-Graduação, Ensino e Pesquisa em Saúde, da 
Secretaria de Estado de Saúde para a prática dos seguintes atos: 
 
I - autorizar a concessão e o pagamento de inscrições, passagens e diárias para eventos científicos; 
 
II - autorizar a concessão e o pagamento de diárias; 
 
III - assinar convênios de estágios de residências médica e multiprofissional; 
 
IV - assinar convênios de estágios de nível técnico e graduação; 
 
V - assinar convênio de estágios e outras modalidades de Pós-Graduação; 
 
VI - assinar resolução de transferência de recursos para os Municípios no âmbito desta Subsecretaria, na 
área de educação permanente; 



 
VII - anuência, e ciência as áreas técnicas, quanto à realização de pesquisas que envolvam a Secretaria de 
Estado de Saúde-RJ;  
 
VIII - assinar convênios com Instituições de Ensino para desenvolvimento de atividades de educação em 
saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde-RJ, que não envolvam recursos financeiros. 
 
Art. 9º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando os efeitos da Resolução 
SES nº 1335, de 29 de janeiro de 2016. 
 

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2019 
 

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 

 


