
RESOLUÇÃO SES N° 1939 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO PARA ESTRUTURAÇÃO DOS POLOS MUNICIPAIS DO COMPONENTE 
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE e gestor estadual do Sistema Único de Saúde 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 da República Federativa do Brasil 
de 1988, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS e formas de financiamento; 
 
- o inciso II, do art. 5º, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a assistência às pessoas por 
intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas;  
 
- 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; 
 
- o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa; 
 
- a Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012, que regulamentou o § 3º, do art. 198, da Constituição Federal, 
e estabeleceu os valores mínimos a serem aplicados, anualmente, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
em ações e serviços públicos de saúde; e elenca os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e 
as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; 
 
- 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 GM/MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, que estabelece a Política Nacional de Medicamentos e define 
as diretrizes, as prioridades e as responsabilidades da Assistência Farmacêutica para os gestores federal, estadual e 
municipal do Sistema Único de Saúde - SUS; 
 
- os princípios e eixos estratégicos definidos pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica, aprovada pela 
Resolução nº 338, de 2004, do Conselho Nacional de Saúde; 
 
- a PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO nº 01, de 28 de setembro de 2017 (Origem: Portaria GM/MS nº 1.554, de 30 de 
julho de 2013), que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e 
 
- a necessidade de aprimorar os instrumentos e estratégias que asseguram e ampliam o acesso da população aos 
serviços de saúde, incluído o acesso aos medicamentos, em estreita relação com os princípios da Constituição e da 
organização e planejamento do SUS;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Instituir incentivo financeiro destinado aos investimentos nos polos municipais do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 
 



Parágrafo Único - O incentivo de que trata o caput do artigo 1º é destinado aos seguintes municípios: Angra dos Reis, 
Cabo Frio, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Três Rios, Vassouras, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Valença, Volta 
Redonda, Magé, Itaboraí, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Santo Antônio de 
Pádua, Campos dos Goytacazes, Macaé, Cordeiro, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Rio das Ostras e Piraí, que 
hoje disponibilizam aos usuários do Sistema Único de Saúde os medicamentos do CEAF/RJ, como polos de solicitação 
e dispensação dos medicamentos e renovação da continuidade do tratamento, conforme Anexo I. 
 
Art. 2º - Os recursos financeiros destinados aos investimentos deverão ser utilizados para a melhoria da 
infraestrutura do espaço físico, aquisição de mobiliários e outros equipamentos necessários para estruturação dos 
polos municipais do CEAF. 
 
§ 1º - O incentivo tem por objetivo disponibilizar recursos, além daqueles empregados pelo município, 
exclusivamente, para melhoria da infraestrutura, manutenção e continuidade dos serviços prestados pelos polos 
municipais do CEAF/RJ. 
 
§ 2º - Os recursos financeiros, de que trata esta Resolução, poderão ser utilizados para: 
 
I - investimentos em melhoria da infraestrutura do espaço físico; 
 
II - aquisição de mobiliários; 
 
III - aquisição de equipamentos necessários para o funcionamento do polo do CEAF/RJ; 
 
IV - execução de obra de edificação ou reforma; 
 
V - aquisição de material permanente. 
 
§ 3º - Os recursos a título de incentivo financeiro aos municípios com polo do CEAF/RJ serão distribuídos 
proporcionalmente, de acordo com o número médio de pacientes atendidos mensalmente nos polos, cuja base de 
referência é o ano de 2019. 
 
§ 4º - Os valores de incentivo estadual a serem repassados para os polos do CEAF/RJ, discriminados por municípios 
aptos à adesão à presente política estadual, estão discriminados conforme ANEXO II. 
 
Art. 3º - Os recursos financeiros repassados aos polos municipais do CEAF/RJ têm como objetivo, além das melhorais 
de estruturação, incentivar os municípios polos a iniciar o uso do módulo Especializado do Sistema Hórus de Gestão 
da Assistência Farmacêutica. 
 
Art. 4º - O incentivo financeiro será efetivado mediante a assinatura voluntária do Termo de Adesão e Compromisso, 
pelos gestores municipais de saúde, conforme Anexo III, e atendidas às condições estabelecidas na Lei Complementar 
nº 141/2012 e Decreto Estadual nº 42.518, de 17 de junho de 2010, para transferência de recursos financeiros fundo 
a fundo, destacando a necessidade prévia de apresentação de Plano de Trabalho pelos municípios à SES/RJ. 
 
Art. 5º - Os recursos financeiros serão oriundos do orçamento próprio da Secretaria de Estado de Saúde, provenientes 
do Tesouro Estadual, e serão repassados em parcela única, mediante transferência do Fundo Estadual de Saúde em 
conta corrente específica e única do bloco de investimentos do Fundo Municipal de Saúde das Secretarias Municipais 
de Saúde aderentes ao programa. 
 
Parágrafo Único - O incentivo será concedido na modalidade fixa. 
 
Art. 6º - O recurso financeiro de que trata esta Resolução correrão por conta do Plano de Trabalho nº 
2961.10.303.0158.8105 – APOIO AOS PÓLOS MUNICIPAIS DE DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DO CEAF, 



Natureza de despesa: 4440.41.01 e ficarão condicionados à disponibilidade orçamentária da Secretaria de Estado de 
Saúde. 
 
Parágrafo Único - O valor total do incentivo financeiro, a partir da publicação desta Resolução, é de R$ 2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos mil reais). Os valores, por município polo do CEAF, estão discriminados no ANEXO II. 
 
Art. 7º - O município terá prazo de 360 dias para execução do recurso aprovado na modalidade de incentivo fixo, a 
contar da data do depósito. 
 
§ 1º - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde apresentar relatório da execução das melhorias de infraestrutura no 
polo. Os documentos e notas fiscais que comprovem a execução do recurso deverão ficar guardados para os casos 
de auditorias futuras. 
 
§ 2º - A prestação de contas dos recursos financeiros transferidos aos municípios será realizada pelo município 
aderente, na forma disposta no Decreto nº 42.518/2010, e entregue à Coordenação de Contabilidade e Controle, da 
Subsecretaria Executiva, no formato de arquivo digital. 
 
§ 3º - Ainda para fins de prestação de contas dos recursos financeiros em questão, os municípios devem encaminhar 
à SAFIE/SGAIS/SES/RJ planilha descritiva, no formato de arquivo digital, conforme Anexo IV. 
 
Art. 8º - O Secretário Municipal de Saúde deverá indicar, por meio de Ofício, o servidor responsável pela execução 
do recurso, gestão da aplicação dos recursos transferidos e prestação de contas à SES/RJ. 
 
Art. 9º - Os recursos financeiros de que trata a presente Resolução possuem a seguinte classificação orçamentária: 
 
Programa de Trabalho: 2961.10.303.0158.8105 - Apoio aos Polos de Dispensação dos Medicamentos do CEAF  
 
Natureza da Despesa: ND 4440.41.01  
 
Fonte de recursos: Tesouro Estadual  
 
Valor total da despesa: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) 
 
Art. 10 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2019 
 

EDMAR SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 
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