
PORTARIA SUBCG/SES Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2020 

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DOS PRAZOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA SUBSECRETARIA 

DE CONTROLADORIA GERAL DA SES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O SUBSECRETÁRIO DE CONTROLADORIA GERAL DA SES, no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Lei Estadual nº 5.427, de 01 de abril de 2009, e pela Resolução SES nº 1.825, de 26 de 

março de 2019, 

CONSIDERANDO: 

- a declaração do Ministério da Saúde da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), por 

meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011; 

- a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 

Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020; 

- a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de  março de 2020, como 

pandemia do novo coronavírus - COVID-19; 

- a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento 

da emergência da saúde pública de importância internacional, decorrente do novo 

coronavírus, e o que dispõe o Decreto Estadual n° 46.966, de 11 de março de 2020; 

- o Decreto Estadual n° 46.973, de 16 de março de 2020, que reconhece a situação de 

emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do contágio e adota 

medidas de enfrentamento da Propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19), e dá 

outras providências; e 

- que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção 

de riscos, danos e agravos à saúde pública, que será efetivada por intermédio da conjunção de 

esforços de todos, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Suspender todos os prazos dos processos administrativos em trâmite nesta 

Subsecretaria de Controladoria Geral da SES e em seus setores hierarquicamente 

subordinados, no período de 16 a 28 de março de 2020. 

Art. 2º - A suspensão prevista no artigo anterior não se aplica aos prazos para atendimento às 

demandas oriundas da Auditoria SUS, em relação aos quais, havendo necessidade, a 

solicitação devidamente justificada deverá ser encaminhada para o endereço eletrônico 

auditoria. sesrj@ saude. rj. gov. br. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

contar de 16/03/2020.  

Rio de Janeiro, 17 de março de 2020 



WANDERLEY DA CRUZ AMARAL 

Subsecretário de Controladoria Geral 

 


