
RESOLUÇÃO SES Nº 2150 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 

AUTORIZA O REPASSE DE VALORES AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA, 

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NO ÂMBITO DA 

ATENÇÃO À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, conforme o que 

consta no Processo nº SEI- 080001/022341/2020, e 

CONSIDERANDO: 

- a PORTARIA Nº 237/SAES/MS, de 18 de março de 2020, que inclui leitos e procedimentos na 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do 

Sistema Único de Saúde - SUS, para o atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID- 19; 

retificada em 09 de abril de 2020;  

- a PORTARIA Nº 1.802, de 20 de julho de 2020, que autoriza a habilitação de novos leitos de 

unidade de terapia intensiva - uti adulto COVID-19 para atendimento exclusivo dos pacientes 

SRAG/COVID- 19; 

- a PORTARIA Nº 1.692, de 3 de julho de 2020, que habilita leitos de  Unidades de Terapia 

Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelecerecurso financeiro do Bloco de 

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser 

disponibilizado ao Estado do Rio de Janeiro e Municípios; 

- a PORTARIA Nº 1.471, de 3 de junho de 2020, que habilita leitos da Unidade de Terapia 

Intensiva UTI Adulto Tipo II - COVID-19 de estabelecimentos  de saúde e estabelece recurso do 

Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), 

disponibilizado ao Estado do Rio de Janeiro e Municípios; 

- a DELIBERAÇÃO CIB-RJ N.º 6.159 de 27 de abril de 2020, que estabelece que os leitos de 

internação do Sistema Único de Saúde no estado do Rio de Janeiro, em razão da situação de 

emergência de saúde pública pelo novo Coronavírus, serão regulados pela central estadual de 

regulação - Sistema Ser; 

- o OFÍCIO NCAAR nº 178/2020, de 06 de outubro de 2020, da Secretaria Municipal de Saúde 

do Município de Bom Jesus do Itabapoana; 

que informa o quantitativo de AIH rejeitada referente ao atendimento em UTI destinadas à 

COVID-19; - o Decreto Estadual nº 42.518/2010 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, RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar o pagamento do valor de R$ 2.201.600,00 (dois  milhões, duzentos e um mil 

e seiscentos reais) ao município de BomJesus de Itabapoana, referente aos atendimentos 

realizados em UTI destinados à COVID-19 no Hospital São Vicente de Paulo (CNES - 2696940), 

em período de desabilitação de leitos junto ao Ministério da Saúde. O método de cálculo está 

descrito em planilha (Anexo I). 



§ 1º - O cálculo do valor a ser repassado referem-se a diárias dos leitos de UTI para COVID-19 

que não tiveram a habilitação prorrogada no período, devido a tramitações processuais. 

§ 2º - O valor de cada diária foi estipulado em R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), 

conforme determinado pela Portaria nº 237/SAES/MS, de 18 de março de 2020, alterada em 

09 de abril de 2020. 

§ 3º - As AIH rejeitadas por não prorrogação da habilitação são referentes a internações em 

Leitos de UTI COVID-19 que compõem o Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus no 

Estado do Rio de Janeiro e estão cadastrados no Sistema Estadual de Regulação (SER), cujos 

pacientes foram regulados pela Central de Regulação do  Estado do Rio de Janeiro. Art. 2º - Os 

recursos orçamentários objeto desta Resolução correrão por conta do orçamento próprio da 

Secretaria de Estado da Saúde - Fundo Estadual de Saúde. 

§ 1° - O estabelecimento beneficiado com este recurso poderá utilizálo para as despesas de 

custeio das internações decorrentes de pacientes regulados para os leitos de UTI Covid-19, 

conforme classificação dos elementos de despesa do Estado. 

§ 2° - O Município de Bom Jesus do Itabapoana fará constar do Relatório de Gestão de que 

trata da Lei Complementar Federal n° 141, de 13 de janeiro de 2012, a comprovação e o 

detalhamento da aplicação dos recursos recebidos por decorrência desta Resolução, 

especialmente, em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas 

da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade. 

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana deverá informar uma 

conta corrente para recebimento dos recursos do cofinanciamento, vinculada ao Fundo 

Municipal de Saúde.  

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

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2020 

CARLOS ALBERTO CHAVES 

Secretário de Estado de Saúde 

ANEXO I 

‘ Cálculo do valor a ser repassado para o Município de Bom Jesus de Itabapoana: 

 

Período sem habilitação Dias sem 

habilitação (a) 

Leitos(b) Valor da diária(c) Valor por 

período(a*b*c) 

Valor total 

Início Fim 

01/mai 03/jun 33 12 R$ 1.600,00 R$ 633.600,00 R$ 2.201.600,00 

01/set 31/out 60 12 R$ 1.600,00 R$ 1.152.000,00 



05/out 31/out 26 10 R$ 1.600,00 R$ 416.000,00  

 

 


