
RESOLUÇÃO SES N° 1921 DE 25 DE OUTUBRO DE 2019 
 
INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO, FOMENTO E INOVAÇÃO DA POLÍTICA 
NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS PRIVADOS DE LIBERDADE, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
(COFI-PNAISP). 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, e Gestor do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuiçõeslegais, 
 
CONSIDERANDO: 
 
- a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que dispõe sobre a Lei de Execução Penal; 
 
- o Título VIII, Capítulo II, Seção II, em seu artigo 196 e seguintes, da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre o 
Sistema Único de Saúde - SUS e formas de financiamento; 
 
- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; 
 
- a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde; 
 
- a Portaria MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998 que institui a Política Nacional de Medicamentos; 
 
- a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 que regulamenta a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental; 
 
- o Decreto Estadual nº 42.518, de 17 de junho de 2010, que dispõe sobre as condições e a forma de transferência de 
recursos financeiros do fundo estadual de saúde diretamente aos fundos municipais de saúde, e dá outras 
providências; 
 
- o Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro e 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, e dá outras providências; 
 
- a Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional no âmbito do Sistema Único de Saúde; 
 
- a Portaria Interministerial SPM/MJ nº 210, de 16 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção às 
Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional; 
 
- a Portaria nº 482, de 1º de abril de 2014, que institui normas para a operacionalização da PNAISP; 
 
- a Portaria nº 305, de 10 de abril de 2014, que estabelece normas para o cadastramento no SCNES das equipes e 
serviços da Atenção Básica de Saúde Prisional; 
 
- a Portaria GM/MS nº 2.765, de 12 de dezembro de 2014, que dispõe sobre as normas para financiamento e execução 
do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, e dá outras providências; 
 
- a Portaria de Consolidação nº 03, de 28 de setembro de 2017, que, em seu capítulo I, dispõe sobre as Redes de 
Atenção à Saúde e regulamenta as consolidações das normas do Sistema Único de Saúde; 



 
- a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica; 
 
- a Portaria nº 3.733 de 22 de novembro de 2018, que estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 
RENAME 2018 – no âmbito da SUS, por meio da atualização do elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional 
de Medicamentos essenciais- RENAME 2017; 
 
- a Resolução Conjunta SES/SEAP n. 626, de 09 de maio de 2019, que constituiu o Grupo Condutor da Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no Estado do Rio de 
Janeiro; 
 
- a urgência da construção de uma agenda intersetorial entre as esferas da justiça, da saúde e da sociedade civil a fim 
de prevenir, diagnosticar e tratar, longitudinalmente, doenças crônicas e infectocontagiosas que acometem as pessoas 
privadas de liberdade nas esferas federal, estadual e municipal; 
 
- a necessidade do fortalecimento das ações de saúde no sistema penitenciário para o enfrentamento, em especial, da 
tuberculose e coinfecções como graves ameaças à população penitenciária; e 
 
- a necessidade de fomentar a municipalização imediata da saúde no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, 
para o fortalecimento do cuidado à saúde integral da população privada de liberdade dos quase cinquenta e três mil 
presos, distribuídos em nove cidades com unidades prisionais, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Ficam instituídas as normas do Programa Estadual de Cofinanciamento, Fomento e Inovação da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Privados de Liberdade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). (COFI-
PNAISP). 
 
Parágrafo Único - O Programa Estadual COFI-PNAISP é destinado a todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, 
que possuem em seu território unidades prisionais, o que possibilitará a adesão às normas estabelecidas nesta 
Resolução. 
 
Art. 2º - A Secretaria de Estado de Saúde, através desta Resolução, visa fortalecer, no âmbito estadual e municipal, a 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Privados de Liberdade, no âmbito do SUS. 
 
§ 1° - O papel da Secretaria de Estado de Saúde será de indutora junto às Secretarias Municipais de Saúde e será 
exercido pela Coordenação de Populações em Situação de Vulnerabilidade, área técnica da Superintendência de 
Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade. 
 
§ 2º - A qualificação e o monitoramento dos processos estabelecidos nesta Resolução serão realizados pela 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde e Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral à Saúde, áreas técnicas da 
Secretaria de Estado de Saúde com representação no Grupo Condutor Estadual da Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional no âmbito do Sistema Único de Saúde/ PNAISP. 
 
Art. 3º - A adesão municipal ao Programa Estadual COFI-PNAISP é voluntária e será formalizada por meio da assinatura 
dos Termos de Adesão e Compromisso pela gestão municipal do SUS. (ANEXO I). 
 
Parágrafo Único - O termo de que trata o caput deste artigo deverá ser entregue na Coordenação de Populações em 
Situação de Vulnerabilidade, da Secretaria de Estado de Saúde, situada à Rua México, nº 128, sala 426, Centro, Rio de 
Janeiro, RJ. 
 



Art. 4º - O município que aderir aos termos desta Resolução tem até 60 dias para apresentar o Plano de Ação Municipal 
para adesão à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional 
(PNAISP), aprovado no Conselho Municipal de Saúde, à Comissão Intergestores Regional (CIR) e, posteriormente, à 
Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade. 
 
Parágrafo Único - O Plano de Ação Municipal deve observar as normas da Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro 
de 2014 e demais regulamentações referentes à saúde prisional. O Plano de Ação Municipal deve seguir o roteiro de 
elaboração previsto no ANEXO II e devem considerar as normas internas do sistema prisional no Estado do Rio de 
Janeiro. 
  
Art. 5° Os recursos financeiros do Programa Estadual COFI-PNAISP serão destinados a todos os municípios do Estado 
do Rio de Janeiro que possuam unidades prisionais, para o incentivo das ações e serviços de saúde, no âmbito do SUS. 
 
Parágrafo Único - Os municípios foram categorizados da seguinte forma: 
 
I - Municípios que ainda não aderiram à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 
Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) como Critério 1; 
 
II - Municípios que estão aguardando a publicação da Portaria de adesão à PNAISP pelo Ministério da Saúde como 
Critério 2; 
 
III - Municípios que já aderiram e estão com equipes habilitadas pelo Ministério da Saúde como Critério 3; 
 
Art. 6° - Os recursos financeiros do Programa Estadual COFI-PNAISP são divididos em modalidades: 
 
I - Modalidade 1: investimento e/ou custeio para a implantação de equipes municipais de gestão em saúde para os 
privados de liberdade com o objetivo de apoiar e acompanhar as atividades de assistência em saúde intramuros; 
 
II - Modalidade 2: investimento e/ou custeio do componente Básico da Assistência Farmacêutica e insumos; 
 
III - Modalidade 3: investimento financeiro estadual para os municípios aderidos ou em processo de adesão à Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), segundo a 
projeção de cobertura de equipes de atenção básica prisional por tipo e a partir do número de presos; 
 
IV - Modalidade 4: custeio de equipes de saúde prisional com a Portaria de habilitação publicada pelo Ministério da 
Saúde. 
 
Art. 7º - A MODALIDADE 1 é de investimento e/ou custeio para a implantação de Equipe de Apoio à Gestão da Saúde 
Prisional e/ou do fortalecimento dessa equipe, caso já exista implantada no âmbito das Secretarias Municipais de 
Saúde aderentes. 
 
§ 1° - A Equipe de Apoio à Gestão da Saúde Prisional tem por objetivos: 
 
I - Fomentar a discussão e consolidação da municipalização da Política Nacional de Atenção Integral dos Privados de 
Liberdade no Sistema Prisional no âmbito do Sistema Único de Saúde; 
 
II - Construir relação interinstitucional e fluxos de trabalho entre a saúde prisional intra e extramuros na esfera 
municipal e regional; 
 
III - Acompanhar, apoiar e monitorar as atividades assistenciais em saúde realizadas nas unidades prisionais; 
 
IV - Induzir e apoiar a articulação intrasetorial e intersetorial; 



 
V - Articular com demais municípios do Estado a continuidade do cuidado do privado de liberdade, no âmbito do SUS, 
no seu território e região de origem; 
 
VI - Participar regularmente das atividades do grupo Condutor Estadual da PNAISP. 
 
§ 2º - A Equipe de Apoio à Gestão da Saúde Prisional deverá ser composta por, no mínimo, três profissionais: um 
enfermeiro, um farmacêutico e uma terceira categoria profissional, dentre as seguintes: psicólogo, assistente social, 
terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, médico, sanitarista, dentista, nutricionista ou educador físico. 
 
§ 3º - O valor destinado à Equipe de Apoio à Gestão da Saúde Prisional é de R$ 252.000,00 por ano, na MODALIDADE 
1. 
 
§ 4º - Cada Equipe de Apoio à Gestão da Saúde Prisional tem como referência populacional até 10.000 presos, com no 
máximo três equipes por município. (QUADRO 2, ANEXO III). 
 
§ 5° - Os nomes, profissão, CPF e inscrição no conselho dos profissionais que compõem a Equipe de Apoio à Gestão da 
Saúde Prisional devem ser enviados para o email: pnaisprj@gmail.com no prazo de 30 dias, após adesão a 
MODALIDADE 1. 
 
§ 6° - O valor total destinado a esta modalidade é de R$ 2.772.000,00 (dois milhões setecentos e setenta e dois mil 
reais).  
 
§ 7° - A Secretaria de Estado de Saúde apoiará a construção dos fluxos de trabalho dos municípios aderentes com os 
entes envolvidos. 
 
Art. 8° - A MODALIDADE 2 do Programa Estadual COFI-PNAISP é de investimento e/ou custeio do Componente Básico 
da Assistência Farmacêutica e insumos, ambos da grade da Atenção Primária. 
 
§ 1° - O município que aderir à modalidade definida no caput deste artigo elaborará o fluxo de trabalho em conjunto 
com a Secretaria de Administração Penitenciária para garantir o acesso adequado e contínuo dos insumos aos presos. 
 
§ 2º - A elaboração do fluxo de trabalho será apoiada pela Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos da Secretaria de Estado de Saúde. 
 
§ 3° - O valor total destinado à MODALIDADE 2 é de R$ 2.832.786,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil 
setecentos e oitenta e seis reais) e estão discriminados, por município, conforme o Quadro 3. 
 
§ 4º - A lista de insumos e medicamentos a serem adquiridos pelos municípios estão no ANEXO IV. 
 
Art. 9° - A MODALIDADE 3 do Programa Estadual COFI-PNAISP é destinada ao investimento financeiro estadual para os 
municípios com critério 2 ou 3 (QUADRO I, ANEXO III). 
 
§ 1° - Essa modalidade cobre o valor total de custeio de equipes de atenção básica prisional projetadas a partir do 
número de presos, durante um período de quatro meses, que é o período usual entre a solicitação de habilitação de 
equipe ao Ministério da Saúde e o repasse federal aos municípios. 
 
§ 2° - Ao aderir a esta modalidade estadual, o Município deve solicitar ao Ministério da Saúde a habilitação imediata 
das equipes criadas e financiadas a partir desta modalidade de incentivo financeiro. 
 



§ 3° - Após o período de quatro meses, os municípios que tiverem suas equipes habilitadas pelo Ministério da Saúde 
passarão a receber os valores de custeio estadual previstos na Portaria nº 482, de 1º de abril de 2014, que institui 
normas para a operacionalização da PNAISP. 
 
§ 4° - O valor total destinado a essa modalidade é de R$ 9.237.527,71 (nove milhões, duzentos e trinta e sete mil 
quinhentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos). (QUADRO 4, ANEXO III) 
 
Art. 10 - A MODALIDADE 4 do Programa Estadual COFI-PNAISP é destinada ao custeio das equipes de saúde prisional 
habilitadas pelo Ministério da Saúde. 
 
Parágrafo Único - O valor total destinado a essa modalidade é de R$ 263.426,43 (duzentos e sessenta e três mil 
quatrocentos e vinte seis reais e quarenta e três centavos). 
 
Art. 11 - As equipes que estejam com pendências em relação às portarias de publicação de adesão e/ou habilitação do 
Ministério da Saúde devem ser regularizadas no prazo de 60 dias, após o repasse financeiro estadual. 
 
Art. 12 - O recurso financeiro destinado ao programa de que trata esta Resolução é proveniente do Tesouro Estadual 
e será repassado pela Secretaria de Estado de Saúde mediante transferência do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo 
Municipal de Saúde, em conta corrente do Banco Bradesco, específica para este fim. 
 
§ 1º - O limite máximo de orçamento previsto para a realização das ações descritas nesta Resolução está incluso no 
Programa de Trabalho nº 2961.10.122.0186.8322- Fortalecimento da Política de Gestão Estratégica e Participativa e 
nº - 2961.10.303.0158.2714 – Assistência Farmacêutica Básica, Natureza de despesa: 33404101 e ficam condicionados 
à disponibilidade orçamentária da Secretaria de Estado de Saúde. 
 
§ 2º - A fonte deste cofinanciamento é 100. 
 
§ 3º - O valor total do cofinanciamento a partir desta Resolução é de R$ 15.105.740,14 (quinze milhões, cento e cinco 
mil setecentos e quarenta reais e quatorze centavos). 
 
§ 4º - O repasse dos recursos será em cota única para todas as modalidades deste cofinanciamento. 
 
Art. 13 - O Município que aderir ao presente cofinanciamento deverá observar as normas que tratam das 
transferências fundo a fundo, previstas na Lei nº 8.142/1990 e na Lei Complementar nº 141/2012. A prestação de 
contas municipal referente à execução orçamentária e financeira dos recursos estaduais transferidos fundo a fundo 
deverá obedecer ao estabelecido no Decreto Estadual nº 42.518, de 17 de junho de 2010. 
 
Art. 14 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do último 
quadrimestre de 2019, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2019 
 

EDMAR SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO MUNICIPAL PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO, FOMENTO E 
INOVAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS PRIVADOS DE LIBERDADE NO ÂMBITO DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (COFI-PNAISP). 
 



Pelo presente Termo de Adesão e Compromisso Municipal, de um lado a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do 
Rio de Janeiro, com endereço na Rua México nº 128, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ nº 42.498.717/0001-
55, neste ato representada pelo Secretário de Estado da Saúde, Edmar José Alves dos Santos, e do outro lado o 
Município _________________________________________________, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
inscrita no CNPJ da prefeitura nº __________________, representada pelo Srº (a) 
____________________________________________, inscrito (a) sob o número da identidade 
____________________, CPF _____________________, telefone ________________, com legítimos poderes de 
representação resolvem, nos termos do PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO, FOMENTO E INOVAÇÃO DA 
PNAISP, celebrar o presente Termo em uma ou mais das modalidades abaixo e que devem ser marcadas com um X: 
 
( ) I - Implantação de equipes municipais de gestão em saúde dos privados de liberdade para apoio e acompanhamento 
das atividades de assistência em saúde intramuros; 
 
( )II - Componente Básico da Assistência Farmacêutica e insumos para os municípios que tiverem unidade prisional em 
seu território; 
 
( )III - Investimento financeiro estadual para os municípios aderidos à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional no âmbito do Sistema Único de Saúde ou em processo de adesão 
em aguardo da publicação, segundo a projeção de cobertura de equipes de atenção básica prisional por tipo e a partir 
do número de presos; 
 
( ) IV - Custeio de equipes de saúde prisional com a portaria de habilitação publicada pelo Ministério da Saúde 
 
Assim, considerando as modalidades aderidas, o Município ao assinar este termo deverá explicitar em quadro anexo 
a este termo, e de acordo com a presente resolução, quais serão os serviços municipais, os quais este Termo de Adesão 
e Compromisso corresponde. O repasse total ao município referente às modalidades escolhidas ocorrerá mediante 
transferência do Fundo Estadual de Saúde - FES ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, em conta corrente do Banco 
Bradesco, CNPJ: ----------------------------------------------------------- Agência: -------------------- Conta corrente: -------------------
------ E, por estarem de acordo com o presente termo e condições nele estabelecidas, assinam este instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma. 
 

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2019. 
 
Modalidades I e II - não há necessidade de preenchimento de tabela. 
 
Para a adesão às modalidades III e IV favor preencher a tabela abaixo considerando: 
 
1. o número desejado de solicitações de investimento informando o nome da unidade prisional e o número de equipes 
a receber o (COFIPNAISP);  
 
2. a adequação do tamanho da sua tabela de acordo com as solicitações; 
 
3. nos casos de adesão à modalidade III onde não há Portaria de Habilitação publicada, deve-se escrever na coluna a 
frase “não se aplica”. 
 
Tipo de Equipe Portaria de Habi- litação Qtd. de Equipe Unidade Prisional 

    

    

    



    

    

    

    

 

Em caso de dúvidas contatar a Coordenação de Populações em Situação de Vulnerabilidade pelo e-mail 
pnaisprj@gmail.com. 
 

ANEXO II 
 
PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA ADESÃO À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DAS PESSOAS 
PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP) A SER APRESENTADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE 
COFINANCIAMENTO, FOMENTO E INOVAÇÃO DA PNAISP/COFI-PNAISP (Município- UF) 2019 
 
1. Apresentação 
 
Componentes: 
 
Justificativa - deve estar de acordo com as diretrizes e objetivos da PNAISP, com o fito de atender os princípios da 
Política para garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no Sistema 
Único de Saúde. 
 
Problematização e análise de dos cenários estadual e municipal com que se refere às questões prisionais e sócio 
sanitárias, especificação das redes existentes e principais pontos de sua gestão. 
 
2. Instâncias e Responsabilidades 
 
Definição das instituições participantes e de suas respectivas responsabilidades (gestão, operacionalização e apoio), 
de acordo com art. 17 da Portaria Interministerial nº 1/2014. 
 
3. Objetivos 
 
3.1 Objetivo Geral 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
4. Abrangência e Público Alvo 
 
Caracterizar e qualificar o público alvo; 
 

Definir as unidades prisionais e territórios de abrangência. 
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