
RESOLUÇÃO SES N° 1938 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
ALTERA A RESOLUÇÃO SES N° 1.846, DE 09 DE MAIO DE 2019, QUE APROVOU O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO 
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, INCLUINDO EM SEU ESCOPO EQUIPES DE 
CONSULTÓRIO NA RUA (eCnaR) E DE NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (e-NASFAB), E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE E GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO: 
 
- 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; 
 
- o Decreto do Governo do Estado do RJ 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; 
 
- a Deliberação CIB-RJ nº 1275, de 15 de abril de 2011, que regulamenta o repasse do cofinanciamento estadual da 
atenção básica para o ano de 2011; 
 
- o Decreto nº 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 de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que em seu anexo XXII aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB), com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente 
Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde (RAS); 
 
- a Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, que em seu Anexo I estabelece diretrizes para 
organização da Rede de Atenção à Saúde do SUS; 
 
- a Portaria nº 1.710, de 8 de julho de 2019 que altera a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, 
para instituir o fluxo de credenciamento desburocratizado para serviços e equipes de saúde no âmbito da Secretaria 
de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde; 
 
- a Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, que institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo 
modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio 
da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017; 
 
- a Deliberação CIB-RJ n° 5.940, de 05 de setembro de 2019, que atualiza fluxo para recebimento do componente 
expansão do Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária à Saúde - PREFAPS;  
 
- a necessidade de apoiar a sustentabilidade e fomentar a expansão dos diversos tipos de equipes de Atenção 
Primária à Saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro; 
 
- a necessidade de revisão dos critérios para repasse de recursos estaduais para a Atenção Primária à Saúde; e 



 
- a série histórica dos indicadores e a realidade da implantação dos sistemas de informação vigentes, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Ficam instituídas as normas do Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária à Saúde 
(PREFAPS), para o exercício de 2019. 
 
Parágrafo Único - O Programa é destinado a todos os Municípios do Estado do Rio de Janeiro que realizaram adesão 
voluntária às normas estabelecidas na Resolução SES-RJ n° 1.846, de 09 de maio de 2019, que aprovou o Programa 
de Financiamento da Atenção Primária à Saúde do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Art. 2° - O PREFAPS tem o objetivo de apoiar a Atenção Primária à Saúde dos municípios, a partir da manutenção e 
expansão das equipes de Saúde da Família (eSF), Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família (eSB/SF), equipes 
de Consultório na Rua (eCnaR) e de Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (eNASF-AB), bem como 
fomentar a qualidade e o alcance de metas no âmbito da Atenção Primária à Saúde. 
 
Parágrafo Único - O recurso financeiro do PREFAPS é destinado, exclusivamente, ao fomento à Atenção Primária à 
Saúde (APS) e possui os seguintes componentes: 
 
I - Componente de Sustentabilidade da Atenção Primária à Saúde; 
 
II - Componente de Expansão da Atenção Primária à Saúde; 
 
III - Componente de Desempenho da Atenção Primária à Saúde. 
 
Art. 3º - O Componente de Sustentabilidade da APS consiste no repasse de recurso financeiro, calculado com base 
no número de equipes de Saúde da Família (eSF), de equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família 
(eSB/SF), de equipes de Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (eNASF-AB) e de equipes de 
Consultório na Rua (eCnaR), implantadas nos municípios, conforme dados disponíveis em fonte disponibilizada pelo 
Ministério da Saúde.  
 
§ 1º- A definição dos valores por equipe de Saúde da Família e equipe de Saúde Bucal na Saúde da Família, seguirá 
os critérios de classificação dos municípios já ponderados pelo Ministério da Saúde como: PIB Per Capita, Percentual 
da População com Plano de Saúde, Percentual da População com Bolsa Família, Percentual da População em 
Extrema Pobreza, Densidade Demográfica e Porte Populacional; nos quais o conjunto de municípios é dividido em 
quatro faixas (Anexo I). 
 
§ 2º - Os recursos a serem repassados aos municípios serão calculados a partir da multiplicação entre os valores 
estabelecidos por faixa e o número de equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família 
implantadas no período. 
 
§ 3º - Os valores de que trata o § 2º poderão ser acrescidos de bonificação em função da cobertura populacional 
estimada pela Estratégia Saúde da Família da seguinte forma: 
 
I - Os municípios com cobertura de ESF entre 70% e 99,9% receberão um acréscimo de 10%; 
 
II - Os municípios com 100% de cobertura de ESF receberão um acréscimo de 15%. 
 
§ 4º- Os valores para cada modalidade de equipe de Consultório na Rua (eCnaR) e de Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família e Atenção Básica (eNASF-AB) estão descritos no Anexo II. 
 



§ 5º - Os repasses financeiros deste componente terão frequência quadrimestral. 
 
Art. 4º- O Componente de Expansão da Atenção Primária à Saúde consiste no repasse financeiro destinado aos 
municípios que implantarem novas eSF, eSB/SF, eCnaR e eNASF-AB. 
 
§ 1º - Os valores de que trata este artigo serão repassados com frequência quadrimestral e em parcela única, e 
correspondem a soma total de novas eSF, eSB/SF, eCnaR e eNASF-AB no quadrimestre. 
 
§ 2º - Para fins de repasse, as equipes de que trata este artigo deverão ter seu projeto de credenciamento aprovado 
pela Superintendência de Atenção Primária à Saúde (SAPS/SGAIS/SES-RJ) e pactuado pela CIB-RJ, além de atestar o 
início das suas atividades por meio de ofício assinado pelo gestor municipal, acompanhado dos relatórios de 
produção e envio do e-SUS-AB do primeiro mês de funcionamento da equipe correspondente, devendo ser 
remetido à SAPS/SGAIS/SES-RJ. 
 
§ 3º - As equipes novas poderão passar por visita da equipe técnica da SES-RJ para verificação de implantação. 
 
§ 4º - Os valores previstos para o Componente Expansão da Atenção Primária à Saúde constam no Anexo III. 
 
Art. 5º - O Componente Desempenho da Atenção Primária à Saúde é destinado à qualificação das ações, no âmbito 
da Atenção Primária à Saúde, e seu repasse financeiro é condicionado ao alcance de metas pelo município em um 
conjunto de indicadores estratégicos estabelecidos na presente Resolução. 
 
§ 1º- O rol de indicadores e respectivas metas serão elencados e publicados anualmente, conforme as prioridades 
estaduais (Anexo IV). 
 
§ 2º - O valor ao qual o município fará jus para recebimento do Componente III (Desempenho da APS) terá como 
teto o valor recebido pelo Componente I (Sustentabilidade da APS), no quadrimestre correspondente. 
 
§ 3º - O recurso financeiro referente ao Componente III (Desempenho da APS) será transferido aos municípios 
quadrimestralmente. 
 
§ 4º - O valor a que os municípios farão jus pelo Componente III (Desempenho da APS) será relacionado ao número 
de indicadores com metas alcançadas no período avaliado. 
 
§ 5º - Para os dois primeiros quadrimestres do ano, o valor a ser recebido no Componente III corresponderá à: 
 
I - alcance de metas de 0 a 4 indicadores: valor do repasse igual a zero (0%) do teto de recursos repassados no 
componente I; 
 
II - alcance de metas de 5 a 7 indicadores: valor do repasse igual a 50% do teto de recursos repassados no 
componente I; 
 
III - alcance de metas de 8 a 9 indicadores: valor do repasse igual a 100% do teto de recursos repassados no 
componente I.  
 
§ 6º - Para o terceiro quadrimestre, que corresponderá à avaliação anual, o valor a ser recebido no Componente III 
corresponderá à:  
 
I - alcance de metas de 0 a 4 indicadores: valor do repasse igual a zero (0%) do teto de recursos repassados no 
componente I; 
 



II - alcance de metas de 5 a 7 indicadores: valor do repasse igual a 50% do teto de recursos repassados no 
componente I; 
 
III - alcance de metas de 8 a 11 indicadores: valor do repasse igual a 100% do teto de recursos repassados no 
componente I. 
 
§ 7º - O método de cálculo dos indicadores encontra-se descrito no Manual Instrutivo do PREFAPS, disponível em 
https://www.saude.rj.gov.br/atencao-primaria-a-saude/prefaps. 
 
Art. 6º - O repasse financeiro dos componentes I e III correspondente ao terceiro quadrimestre será realizado no 
ato do repasse financeiro do segundo quadrimestre, utilizando como base de cálculo os valores apurados na 
avaliação do segundo quadrimestre.  
 
Art. 7º - Após a apuração do terceiro quadrimestre, os valores devidos ou a restituir serão compensados na próxima 
competência do PREFAPS. 
 
Art. 8º - Municípios que tiverem solicitação de crédito retroativo dos recursos suspensos aprovada pelo Ministério 
da Saúde deverão enviar ofício à SAPS/SGAIS/SES-RJ solicitando retroativo do PREFAPS. 
 
Parágrafo Único - A base de consulta para concessão do retroativo do PREFAPS será a informação de créditos 
retroativos constante no site do e-Gestor. 
 
Art. 9º - A utilização dos recursos financeiros de que trata esta resolução deverá observar: 
 
I - Recursos dos Componentes I e III, originários da ação 8327 – Fomento à Expansão e à Qualificação da Atenção 
Básica nos Municípios. Recurso corrente que poderá ser utilizado para custeio e capital, em conformidade com a 
Política Nacional de Atenção Básica e coerente com as diretrizes dos Planos Municipais de Saúde. 
 
II - O recurso do Componente II, originário da ação 3542 – Construção e Aparelhamento de Unidades Básicas de 
Saúde que deverá ser utilizado para investimento, em conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica e 
coerente com as diretrizes dos Planos Municipais de Saúde. 
 
Art. 10 - A prestação de contas municipal referente à execução orçamentária e financeira de que trata esta 
resolução deverá obedecer ao estabelecido no Decreto nº 42.518, de 17 de junho de 2010. 
 
Art. 11 - O recurso correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria de Estado de Saúde, proveniente do Tesouro 
Estadual, e será repassado mediante transferência do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, em 
conta corrente do Banco Bradesco. 
 
Art. 12 - Os recursos financeiros de que tratam esta Resolução correrão por conta dos Planos de Trabalho nº 
2961.10.301.0148.8327 - Fomento à Expansão e à Qualificação da Atenção Básica nos Municípios - e nº 
2961.10.301.0148.3542 - Construção e Aparelhamento de Unidades Básicas de Saúde - e ficam condicionados à 
disponibilidade orçamentária da Secretaria de Estado de Saúde. 
 
§ 1º - Os efeitos financeiros para o financiamento estadual de eNASFAB e eCnaR contam a partir de janeiro de 2019. 
 
§ 2º - Os efeitos financeiros para o financiamento estadual eSF e eSB contam a partir do segundo quadrimestre de 
2019. 
 
§ 3º - Os valores de que trata esta resolução terão prazo limite para que a SES efetue repasse no exercício 2019. 
 
Art. 13 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 



 
Art. 14 - Ficam revogadas as disposições anteriores em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2019 
 

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 

 
ANEXO I 

 
Tabela de valores financeiros por mês por faixa do Componente I do PREFAPS - Programa Estadual de 
Financiamento da Atenção Primária à Saúde. 
 






	res1938
	anexo1938

