
RESOLUÇÃO SES Nº 2.201 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 

ALTERA O ART. 3º DA RESOLUÇÃO SES N° 2.199, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020, E ESTABELECE 

A TRANSFERÊNCIA DA SEGUNDA FASE DOS RECURSOS PARA OS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS MUNICÍPIOS, NA FORMA QUE MENCIONA. 

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, e conforme o que consta do Processo nº SEI- 

080001/026471/2020,  

CONSIDERANDO: 

- 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; 

- que o Estado do Rio de Janeiro decretou estado de calamidade pública nos termos do 

Decreto nº 46.984, de 20 de março de 2020; 

- que a União reconheceu o estado de calamidade pública nos termos do Decreto Legislativo 

nº 06, de 20 de março de 2020; 

- que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma dos 

artigos 196 e 197 da Constituição da República; 

- as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no SUS, que compreendem as 

ações de proteção e recuperação de saúde individual e coletiva, conforme o artigo 289, inciso 

III, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; 

- a responsabilidade constitucional e legal de o Estado de cofinanciar o SUS; - a necessidade de 

fortalecimento dos serviços ambulatoriais e hospitalares do SUS para enfrentamento às 

doenças crônicas não transmissíveis; e 

- o Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e agravos não 

transmissíveis no Brasil para os anos de 2021-2030, 

RESOLVE : 

Art. 1º - Fica estabelecido recurso de Custeio para Ações e Serviços Públicos de Saúde no 

montante de R$ 43.250.000,00 (quarenta e três milhões, duzentos e cinquenta mil reais) a ser 

disponibilizado, em parcela única, aos municípios, constantes do anexo desta Resolução, 

destinado ao custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento às doenças crônicas 

não transmissíveis. 

§1º - A distribuição dos recursos aos municípios listados no anexo único, corresponde ao índice 

composto pela associação de indicadores de mortalidade por doenças crônicas não 

transmissíveis, peso populacional e cobertura de atenção primária à saúde. 



§2º - Os municípios listados no Anexo Único da Resolução correspondem à segunda fase do 

cofinanciamento estadual para custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento às 

doenças crônicas não transmissíveis. 

Art. 2º - Os recursos financeiros, conforme anexo único, devem ser utilizados para atenção à 

saúde com objetivo de fortalecimento da prevenção e controle das Doenças crônicas não 

transmissíveis nos serviços de saúde do SUS. 

Art. 3º - O desenvolvimento das ações previstas nesta Resolução será monitorado anualmente 

e avaliado ao final de dois anos pelos seguintes indicadores: 

a. Taxa padronizada de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por DCNT 

b.Percentual de morte prematura (30 a 69 anos) por DCNT  

c. Percentual de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por neoplasias de mama 

d. Percentual de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por neoplasias de colo do útero 

e. Percentual de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por neoplasias do aparelho digestivo 

§1º - Os métodos de cálculo e metas de indicadores serão regidos por Nota Técnica a ser 

publicada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 

§2º - Fica revogado o art. 3º da Resolução SES n° 2.199, de 23 de dezembro de 2020 

Art. 4º - Fica determinado que o Fundo Estadual de Saúde adotará as medidas necessárias para 

a transferência do montante estabelecido no art. 1º aos Fundos Municipais de Saúde, em 

parcela única, conforme anexo a esta Resolução, mediante processo autorizativo encaminhado 

pela Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral à Saúde.  

Art. 5° - A prestação de contas dos recursos financeiros transferidos aos Municípios será 

realizada na forma do Decreto Estadual nº 42.518/2010, e entregues em formato digital à 

Coordenação de Contabilidade do SUS e Prestação de Contas/SES. 

Art. 6° - Os recursos financeiros de que tratam esta Resolução correrão por conta do PT 

2961.10.302.0454.2727 - APOIO A ENTES PARA AÇÕES DE SAÚDE, via transferência do Fundo 

Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde. 

Art. 7 º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2020 

CARLOS ALBERTO CHAVES DE CARVALHO 

Secretária de Estado de Saúde  

ANEXO ÚNICO 

Cofinanciamento para as Ações de Saúde relacionadas ao enfrentamento às Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis. 
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2.4.3. Cópia das carteiras de trabalho referente aos funcionários relacionados acima. SIM NÃO SIM NÃO
2.4.4. No caso de terceirização, apresentar o contrato com a empresa terceirizada ou a relação de profissionais autônomos SIM NÃO SIM NÃO
2.4.5. A empresa terceirizada deverá apresentar a GFIP (SEFIP) e CAGED com a relação dos empregados e cópia das carteiras de trabalho referente aos
cargos.

SIM NÃO SIM NÃO

2.4.6. Cópia dos últimos três pagamentos a empresa terceirizada SIM NÃO SIM NÃO
2.5. Informações sobre Clientes
2.5.1. Relação de pelo menos 600 (seiscentos) estabelecimentos inscritos no Cadastro do Estado do Rio de Janeiro - CAD/ICMS, todos situados neste Es-
tado e não interdependente da beneficiária, clientes ativos, ordenada por inscrição estadual, CNPJ, Razão Social, endereço e chave de uma NF de venda
realizada nos últimos 90 dias para aquele cliente (totalizando o quantitativo) em papel timbrado da empresa. RETIRAR C P F, empresa cadastrada no MEI
(Microempreendedor individual) e consumidor final da relação. To t a l i z a r a quantidade de clientes no final da relação e anexar junto arquivo em EXCEL.

SIM NÃO NÃO NÃO

7. Outros documentos:
7.1 1. (três) vias do Te r m o de Acordo, rubricando todas as vias SIM SIM SIM SIM
7.1.2. Comprovação do pagamento dos valores referidos no § 2º - do art. 4º. SIM SIM SIM SIM

Id: 2290307

Despachos do Governador

DESPACHO DO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO
EXPEDIENTE DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

PROCESSO Nº SEI-310003/004169/2020 - AUTORIZO, conforme es-
tabelecido na Lei Estadual nº 3.421, de 16 de junho de 2000, Lei Es-
tadual nº 8.273, de 28 de dezembro de 2018, lastreado nas manifes-
tações da SEDSODH, PGE e SEFAZ, a concessão de pensão mensal
vitalícia de 03 (três) vezes o valor do salário mínimo vigente no país,
às vítimas e dependentes de vítima fatais da Chacina de Vigário Geral,
contados da presente publicação, retroagindo seus efeitos à vigência
da Lei Estadual nº 8.273, de 28 de dezembro de 2018.

Id: 2290201

Secretaria de Estado da Casa Civil
ATO DO SECRETÁRIO

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, usando das atribui-
ções que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 40.644, de 08/03/2007,
R E S O LV E :
NOMEAR MARIA FERNANDA SORANZ PINTO para exercer o cargo
em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da Secretaria de Estado
da Casa Civil, anteriormente ocupado por Pedro Jorge Marques, ID
Funcional nº 4137808-3. Processo nº SEI-150001/009579/2020.

Id: 2290268

Secretaria de Estado de Saúde
ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SES Nº 2.201 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ALTERA O ART. 3º DA RESOLUÇÃO SES N°
2.199, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020, E ES-
TABELECE A TRANSFERÊNCIA DA SEGUNDA
FA S E DOS RECURSOS PARA OS DOENÇAS

ANEXO ÚNICO

Cofinanciamento para as Ações de Saúde relacionadas ao enfrentamento às Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

Região de Saúde/Município Código do Mu-
nicípio

População estimada
(TCU 2019)

Impacto Popula-
cional

Mortalidade DCNT Cob AB Pop (peso 4) Mortalidade (peso
4)

Cob AB (pe-
so 2)

Total Ponderado Cofinanciamento

Centro-Sul
.. Três Rios 330600 81.804 0,47 526,87 100,0 1,0 3,0 2,016,4 R$ 6.250.000,00

Metropolitana I
.. Duque de Caxias 330170 919.596 5,33 361,25 26,9 3,0 1,0 1,016,2 R$ 6.250.000,00
Metropolitana II
.. São Gonçalo 330490 1.084.839 6,28 365,95 66,1 3,0 1,0 2,016,4 R$ 6.250.000,00
Serrana
.. Bom Jardim 330050 27.446 0,16 462,73 88,0 1,0 2,0 2,012,4 R$ 5.750.000,00
.. Cachoeiras de Macacu 330080 58.937 0,34 349,53 70,2 1,0 1,0 2,08,4 R$ 5.750.000,00
.. Cordeiro 330150 21.926 0,13 246,28 94,4 1,0 1,0 2,08,4 R$ 5.750.000,00
.. Macuco 330245 5.599 0,03 696,55 100,0 1,0 4,0 2,020,4 R$ 7.250.000,00
To t a l R$ 43.250.000,00
Fonte:
Subsecretaria Geral da Atenção Integral à Saúde

Cob AB Peso
ATÉ 50 1
MAIOR 50 2

Impacto Pop Peso
ATÉ 200.000 1
201000 até 500.000 2
maior 501.000 3

Mortalidade Peso
243,394929 1
420,077552 2
482,040325 3
696,552955 4

700
QUARTIL Valor (Quartil) Valor R$

1 8,2R$ 1.750.000,00
2 14,3R$ 2.250.000,00
3 17,35R$ 2.750.000,00
4 20,4R$ 3.250.000,00

Id: 2290309

CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS MUNICÍ-
PIOS, NA FORMA QUE MENCIONA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE e Gestor do Sistema Úni-
co de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais, e conforme o que consta do Processo nº SEI-
080001/026471/2020,

CONSIDERANDO:

- 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;

- que o Estado do Rio de Janeiro decretou estado de calamidade pú-
blica nos termos do Decreto nº 46.984, de 20 de março de 2020;

- que a União reconheceu o estado de calamidade pública nos termos
do Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020;

- que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido me-
diante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na for-
ma dos artigos 196 e 197 da Constituição da República;

- as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no SUS,
que compreendem as ações de proteção e recuperação de saúde in-
dividual e coletiva, conforme o artigo 289, inciso III, da Constituição
do Estado do Rio de Janeiro;

- a responsabilidade constitucional e legal de o Estado de cofinanciar
o SUS; - a necessidade de fortalecimento dos serviços ambulatoriais
e hospitalares do SUS para enfrentamento às doenças crônicas não
transmissíveis; e

- o Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças
crônicas e agravos não transmissíveis no Brasil para os anos de
2021-2030,

R E S O LV E :

Art. 1º - Fica estabelecido recurso de Custeio para Ações e Serviços
Públicos de Saúde no montante de R$ 43.250.000,00 (quarenta e três
milhões, duzentos e cinquenta mil reais) a ser disponibilizado, em par-
cela única, aos municípios, constantes do anexo desta Resolução,
destinado ao custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrenta-
mento às doenças crônicas não transmissíveis.

§1º - A distribuição dos recursos aos municípios listados no anexo
único, corresponde ao índice composto pela associação de indicado-
res de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, peso po-
pulacional e cobertura de atenção primária à saúde.

§2º - Os municípios listados no Anexo Único da Resolução corres-
pondem à segunda fase do cofinanciamento estadual para custeio das

ações de saúde relacionadas ao enfrentamento às doenças crônicas
não transmissíveis.

Art. 2º - Os recursos financeiros, conforme anexo único, devem ser
utilizados para atenção à saúde com objetivo de fortalecimento da
prevenção e controle das Doenças crônicas não transmissíveis nos
serviços de saúde do SUS.

Art. 3º - O desenvolvimento das ações previstas nesta Resolução se-
rá monitorado anualmente e avaliado ao final de dois anos pelos se-
guintes indicadores:

a. Taxa padronizada de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por
DCNT

b.Percentual de morte prematura (30 a 69 anos) por DCNT

c. Percentual de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por neoplasias
de mama

d. Percentual de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por neoplasias
de colo do útero

e. Percentual de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por neoplasias
do aparelho digestivo

§1º - Os métodos de cálculo e metas de indicadores serão regidos
por Nota Técnica a ser publicada pela Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro.

§2º - Fica revogado o art. 3º da Resolução SES n° 2.199, de 23 de
dezembro de 2020

Art. 4º - Fica determinado que o Fundo Estadual de Saúde adotará
as medidas necessárias para a transferência do montante estabele-
cido no art. 1º aos Fundos Municipais de Saúde, em parcela única,
conforme anexo a esta Resolução, mediante processo autorizativo en-
caminhado pela Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral à Saú-
de.

Art. 5° - A prestação de contas dos recursos financeiros transferidos
aos Municípios será realizada na forma do Decreto Estadual nº
42.518/2010, e entregues em formato digital à Coordenação de Con-
tabilidade do SUS e Prestação de Contas/SES.

Art. 6° - Os recursos financeiros de que tratam esta Resolução cor-
rerão por conta do PT 2961.10.302.0454.2727 - APOIO A ENTES PA-
RA AÇÕES DE SAÚDE, via transferência do Fundo Estadual de Saú-
de para os Fundos Municipais de Saúde.

Art. 7 º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2020

CARLOS ALBERTO CHAVES DE CARVALHO
Secretária de Estado de Saúde

Id: 2290308

Secretaria de Estado de Polícia Civil
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO DO DIRETOR GERAL
EXTRATO DE TERMO

I N S T R U M E N TO : Termo de Ajuste de Contas.
PA R T E S : Estado do Rio de Janeiro através da SEPOL e a empresa
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., CNPJ
68.555.291/0001-18.
O B J E TO : O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto a qui-
tação do débito com a empresa ENGESAN ENGENHARIA E SANEA-
MENTO LTDA., referente à prestação de serviço para SEPOL, através
de serviço de operação, manutenção e monitoramento das estações de
tratamento de esgoto, estações elevatórias de esgoto bruto e rede co-

letora de esgoto do IMLAP, CIDPOL, e dos PRPTCS Niterói e Nova
Friburgo, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais,
peças, ferramentas e equipamentos, no período de 01/11/2020 à
30/11/2020, Nota Fiscal nº 1410.
VA L O R : Dá-se a este Termo de Ajuste o valor total de R$ 70.006,93
(setenta mil seis reais e noventa e três centavos).
DATA DA ASSINATURA: 30/12/2020.
PROCESSO Nº SEI-360068/001935/2020.

Id: 2290242

Secretaria de Estado de Saúde
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

E X T R ATO S DE TERMOS

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas nº 002/2020
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e UPNI URGÊNCIA
PEDIÁTRICA DE NOVA IGUAÇU LTDA
O B J E TO : Prestação de serviços de UTI PEDIÁTRICA

AVISOS, EDITAIS E
TERMOS DE CONTRATOS

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020
VA L O R : R$ 16.629,90 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e nove reais
e noventa centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2020NE10224
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2020
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Es-
tadual nº 287, de 04/12/1979 e Decreto Estadual nº 3.149, de
28/04/1980.
PROCESSO Nº SEI-080001/023815/2020.
INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas nº 003/2020
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e CENTRO PERI-
NATAL E UTI RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
O B J E TO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PEDIÁTRICA
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020
VA L O R : R$ 143.923,02 (cento e quarenta e três mil, novecentos e
vinte e três reais e dois centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2020NE10235
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2020
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Es-
tadual nº 287, de 04/12/1979 e Decreto Estadual nº 3.149, de
28/04/1980.
PROCESSO Nº SEI-080001/023819/2020.
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