
RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/FS Nº 805 DE 10 DE JUNHO DE 2020 

ESTABELECE OS OBJETIVOS, LIMITES E RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO SAÚDE NA INTERVENÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO 

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 027/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE E O DIRETOR –EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

conforme consta no Processo nº SEI-080007/003075/2020, 

CONSIDERANDO: 

- as irregularidades apontadas no bojo do SEI-080001/007073/2020 do Contrato de Gestão nº 

027/2020 e Aditivo, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Saúde do 

Estado do Rio de Janeiro, que resultaram na decretação da intervenção pelo Governador do 

Estado do Rio de Janeiro, por meio do Decreto nº 47.103/2020, nos termos do art. 24, da Lei 

nº 6.043/2011; 

- que o Governador do Estado nomeou a Fundação Saúde como responsável pela execução da 

intervenção nos Hospitais de Apoio sob agestão do Instituto de Atenção Básica à Saúde - 

IABAS, com o seu afastamento cautelar imediato; 

- a necessidade de estabelecer medidas transitórias, bem como disciplinar e padronizar as 

ações e os serviços de saúde para a gestão, operacionalização e administração dos Hospitais de 

Campanha, diante da complexidade do objeto e de modo a conferir maior segurança jurídica e 

compartilhar equanimemente as responsabilidades e encargos decorrentes da intervenção 

entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro; e 

- a necessidade de atuação rápida, eficiente e coordenada entre órgãos e entidades do Estado 

do Rio de Janeiro e pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos do art. 197, da 

Constituição da República, para garantir a continuidade do serviço de saúde nos Hospitais de 

Apoio, imprescindíveis para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus;  

RESOLVEM;  

Art. 1º - A F-UNDAÇÃO SAÚDE fica constituída como interventora provisória, para a execução 

das atividades assistenciais do objeto do Contrato nº 027/2020 e Aditivo, celebrado entre o 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e o 

INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - IABAS. 

§ 1º - A FUNDAÇÃO SAÚDE é responsável pela execução de ações e prestação de serviços de 

saúde nos Hospitais de Apoio, ressalvadas as atribuições elencadas no artigo 2º desta 

Resolução Conjunta, até o fim da intervenção, a ser procedida por intermédio da Secretaria de 

Estado de Saúde. 

§ 2º - A FUNDAÇÃO SAÚDE, na qualidade de interventora, poderá executar diretamente os 

serviços objeto do Contrato nº 027 ou transferir parcialmente a sua gestão, operacionalização 

e administração para entidade privada, preferencialmente filantrópica ou sem finalidade 

lucrativa, conforme art. 25, da Lei nº 8.080/90. 



§ 3º - Mediante provocação da FUNDAÇÃO SAÚDE, e com sua interveniência, a Secretaria de 

Estado de Saúde poderá efetuar a contratação prevista no Parágrafo Segundo. 

Art. 2º - Compete à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE: 

I - elaborar e divulgar o plano de implantação dos leitos de hospital de apoio, no bojo do plano 

estratégico de combate ao coronavírus, que vinculará a atuação do FUNDAÇÃO SAÚDE. 

II - acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução dos recursos públicos executados pelo 

INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - IABAS,nos termos da Cláusula Oitava do Primeiro 

Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2020; 

III - analisar a prestação de contas dos recursos públicos executados, inclusive daquelas 

efetuadas no período da intervenção; 

IV - deverá fornecer à FUNDAÇÃO SAÚDE documentos, informações e demais elementos que 

possuir, pertinentes à execução do objeto do Contrato nº 027/2020, sempre que solicitada; 

V - permanece responsável pela tramitação administrativa da intervenção, pela aplicação de 

eventuais sanções, rescisão do contrato ou outras medidas necessárias para resguardar e 

ressarcir o patrimônio público e o interesse da população do Estado do Rio de Janeiro. 

§ 1º - De modo a viabilizar a continuidade das ações e serviços de saúde, a avaliação de 

economicidade e vantajosidade dos contratos celebrados pelo INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA 

À SAÚDE – IABAS com terceiros fornecedores e prestadores de serviços, será objeto de 

posterior apuração pelas Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. 

§ 2º - As aquisições de bens e serviços, bem como a manutenção dos atuais, que requeiram 

novas contratações ou prorrogações das já existentes, observarão o regulamento de que trata 

o art. 30, da Lei nº 6.043/2011, bem como as derrogações previstas na Lei nº 13.979/2020. 

Art. 3º - Os recursos destinados à execução do objeto do Contrato de Gestão nº 027/2020, 

serão realizados na forma da legislação financeira e de acordo com o Termo de Referência e o 

Cronograma de Execução já estabelecidos, a crédito de conta específica aberta na instituição 

financeira contratada pelo Estado, em nome da FUNDAÇÃO SAÚDE e vinculada ao presente 

instrumento. 

Art. 4º - Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020 

FERNANDO RAPHAEL DE ALMEIDA FERRY 

Secretário de Estado de Saúde 

ROSSI MURILO DA SILVA 

Diretor-Executivo da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro 

 


