
DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 6.341 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021 

PACTUAR A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES À CONTRAPARTIDA 

ESTADUAL PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 

192) REGIONAIS HABILITADOS OU HABILITADOS E QUALIFICADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, no uso de suas atribuições e; 

CONSIDERANDO: 

- a Portaria n° 918, de 26 de abril de 2011, que habilita o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU 192) Regional da Baía de Ilha Grande (RJ); 

- a Portaria n° 2.384, de 07 de outubro de 2011, que habilita o Município de Angra dos Reis (RJ) 

a receber o valor correspondente ao quantitativo de Unidades de Suporte Básico e Avançado 

destinado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) Regional de Angra dos 

Reis (RJ); 

- a Portaria n° 555, de 29 de março de 2012, que habilita os Municípios de Mangaratiba (RJ) e 

Paraty (RJ) a receber o quantitativo de Unidades de Suporte Básico e Avançado, destinadas ao 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), da Central Regional da  Baía de Ilha 

Grande (RJ) e autoriza a transferência de recursos de custeio ao Município; 

- a Portaria nº 2.824, de 27 de setembro de 2018 que qualifica Unidades de Suporte Básico 

(USB), da base descentralizada do Município de Paraty (RJ), pertencente a Central de 

Regulação das Urgências, destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 

192), Regional de Angra dos Reis - Baía de Ilha Grande e estabelece recurso do Bloco de 

Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde a ser incorporado ao Grupo de Atenção de 

Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), do Estado do Rio de Janeiro e 

Município de Paraty; 

- a Portaria nº 663, de 17 de abril de 2019 que habilita o Município de Paraty (RJ) a receber 

incentivo financeiro de custeio, referente à Unidade Móvel Fluvial (Ambulancha), destinada ao 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), pertencente a Central de Regulação 

das Urgências de Angra dos Reis (RJ) e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde a ser incorporado ao Grupo de Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC do Estado do Rio de Janeiro e Município de 

Paraty. 

- a Portaria nº 2.044, de 5 de julho de 2018 que suspende o repasse do recurso financeiro 

destinado ao incentivo de custeio mensal de Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU 192), a Portaria nº 3.391, de 19 de outubro de 2018, que restabelece a  

transferência mensal de recursos financeiros para o custeio mensal de Unidades do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), a Portaria nº 2.574, de 20 de agosto de 2018, 

que restabelece a transferência mensal de recursos financeiros para o custeio mensal de 

Unidades destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e a Portaria 

n° 219, de 11 de fevereiro de 2019, que restabelece a transferência mensal de recursos 



financeiros para o custeio mensal de Unidades destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU192); 

- a Portaria n° 1.132, de 31 de maio de 2012, que habilita a Central de Regulação das Urgências 

e o Município de Três Rios a receber o valor correspondente ao quantitativo de Unidades de 

Suporte Básico e Avançado, destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 

192), da Central Regional Centro Sul Fluminense (RJ) e autoriza a transferência de custeio ao 

Município;  

- a Portaria n° 3.730, de 22 de novembro de 2018 que renova a qualificação da Central de 

Regulação das Urgências, Unidade de Suporte Básico e Unidade de Suporte Avançado do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), pertencentes a Regional Centro-Sul 

Fluminense, Bases Descentralizadas localizadas no Município de Três Rios (RJ) e autoriza a 

transferência de incentivo de custeio aos municípios;  

- a Portaria n° 1.753, de 17 de agosto de 2012, que habilita as Unidades de Suporte Básico dos 

Municípios de Paraíba do Sul (RJ) e Sapucaia (RJ), destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU 192), da Central Regional da Região Centro Sul Fluminense (RJ) e autoriza a 

transferência de custeio aos Municípios;  

- a Portaria nº 3.512, de 17 de dezembro de 2019 que qualifica Central de Regulação das 

Urgências (CRU), Unidades de Suporte Básico (USB), Unidades de Suporte Avançado (USA), 

Unidade de Suporte Avançado tipo Aeromédico, destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU 192) pertencente às Centrais de Regulação das Urgências e estabelece 

recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de 

Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - a ser incorporado ao limite financeiro 

de Média e Alta Complexidade (MAC) de Estados e Municípios; 

- a Portaria nº 2.571, de 30 de setembro de 2019, que suspende o repasse de recurso 

financeiro destinado ao incentivo de custeio mensal de Habilitação das Unidade de Suporte 

Avançado (USA) e Unidade de Suporte Básico (USB), destinadas ao Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU 192) do Município de Vassouras (RJ), pertencentes à Central de 

Regulação de Urgências de Três Rios (Centro- Sul Fluminense) e a Portaria n° 3.803, de 26 de 

dezembro de 2019, que restabelece o repasse de recurso financeiro destinado ao incentivo de  

custeio mensal de habilitação da Unidade de Suporte Avançado (USA) e Unidade de Suporte 

Básico (USB) destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Emergência (SAMU 

192) do Município de Vassouras (RJ) , pertencentes à Central de Regulação de Urgências de 

Três Rios (Centro-Sul Fluminense);  

- a Portaria n° 2.528, de 08 de novembro de 2012, que habilita o Município de Miguel Pereira 

(RJ) a receber incentivo de custeio referente a 1 (uma) Unidade de Suporte Básico, destinada 

ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) da Central Regional Centro Sul 

Fluminense, com sede em Três Rios (RJ) e autoriza a transferência de custeio ao Município; 

- a Portaria n° 3.145, de 28 de dezembro de 2012, que habilita o Município de Vassouras (RJ) a 

receber incentivo de custeio referente à Unidade de Suporte Básico e Avançado, destinada ao 



Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), Regional Centro Sul Fluminense, com 

sede no Município de Três Rios (RJ), e autoriza a transferência de custeio ao Município; 

- a Portaria n° 1.088, de 23 de maio de 2014 que habilita o Município de Areal (RJ) a receber 

incentivo de custeio referente a 1 (uma) Unidade de Suporte Básico (USB) destinada ao Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), da Central de Regulação das Urgências 

Regional Centro Sul Fluminense, com sede em Três Rios (RJ) e autoriza a transferência de 

custeio ao Município; 

- a Portaria n° 3.146, de 28 de dezembro de 2016 que qualifica a Central de Regulação das 

Urgências, Unidade de Suporte Básico e Unidade de Suporte Avançado do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), pertencentes à Regional Centro Sul Fluminense, 

Bases Descentralizadas localizadas no Município de Três Rios (RJ); 

- a Portaria n° 3.672, de 14 de novembro de 2018, que habilita Unidade de Suporte Básico 

(USB) destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), pertencente a 

Central de Regulação das Urgências Regional Centro Sul Fluminense, Três Rios (RJ) e estabelece 

recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde a ser incorporado ao 

Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC do Estado 

do Rio de Janeiro e Município de Engenheiro Paulo de Frontin; 

- a Portaria nº 3.188, de 27 de novembro de 2017 que habilita o município de Comendador 

Levy Gasparian (RJ) a receber incentivo financeiro de custeio, referente à Unidade de Suporte 

Básico (USB), como base descentralizada da Central de Regulação de Urgências Regional de 

Centro Sul Fluminense, destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); 

- a Portaria nº 474, de 20 de março de 2020, que qualifica Unidades de Suporte Básico - USB, 

Unidades de Suporte Avançado - USA, Centrais de Regulação de Urgências - CRU, Aeromédicos, 

destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e estabelece recurso do 

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta 

Complexidade (MAC), dos Estados e Municípios; 

- a Portaria n° 2.173, de 28 de setembro de 2012 que habilita a Central de Regulação das 

Urgências e as Unidades de Suporte Básico e Avançado a receber recursos de custeio 

destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), Regional Médio 

Paraíba (RJ) e autoriza a transferência de custeio aos Fundos Municipais de Saúde; 

- a Portaria n° 1.100, de 23 de maio de 2014, que qualifica 06 (seis) Unidades de Suporte 

Básico, 04 (quatro) Unidades de Suporte Avançado e a Central de Regulação das Urgências do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) Regional Médio Paraíba (RJ) e autoriza 

a transferência de custeio aos Fundos Municipais de Saúde;  

- a Portaria nº 2.542, de 23 de novembro de 2016 que altera o anexo da Portaria nº 

1.100/GM/MS, de 23 de maio de 2014;  

- a Portaria nº 130, de 28 de janeiro de 2019, que suspende o repasse do recurso financeiro 

destinado ao incentivo de custeio mensal de Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de 



Urgência (SAMU 192) e a Portaria n° 830, de 17 de maio de 2019, que restabelece a 

transferência mensal de recursos financeiros para o custeio mensal de Unidades destinadas ao 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); 

- a Portaria n° 2.564, de 30 de novembro de 2004, que habilita o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência - SAMU 192, de municípios do Estado de Rio de Janeiro, e dá outras 

providências;  

- a Portaria n° 511, de 10 de março de 2006, que altera o limite financeiro anual dos recursos 

destinados ao custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 Regional de 

Nova Iguaçu (RJ); 

- a Portaria n° 1.981, de 25 de agosto de 2006, que altera o limite financeiro anual dos recursos 

destinados ao custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 Regional de 

Nova Iguaçu (RJ); 

- a Portaria n° 3.084, de 07 de outubro de 2010, que habilita o Município de Paracambi - RJ, a 

receber o quantitativo de Unidades de Suporte Básico ou Avançado, destinado ao Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, da Central de Nova Iguaçu - RJ; 

- a Portaria n° 3.083, de 12 de dezembro de 2013, que habilita a Central de Regulação das 

Urgências do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Nova Iguaçu (RJ), 

como Regional, e redefine o custeio mensal ao Município; 

- a Portaria n° 3.179, de 29 de dezembro de 2016, que qualifica a Central de Regulação das 

Urgências (CRU), Unidades de Suporte Básico (USB) e Unidades de Suporte Avançado (USA), 

Bases Descentralizadas de Nova Iguaçu (RJ) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU 192), pertencentes à Regional da Baixada Fluminense, e autoriza a transferência de 

incentivo de custeio aos municípios;  

- a Portaria n° 2.074, de 16 de agosto de 2017, que qualifica 1 (uma) Unidade de Suporte 

Básico e 1 (uma) Unidade de Suporte Avançado para a Base Descentralizada do Município de 

Itaguaí (RJ), pertencente à Central de Regulação das Urgências do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU 192), Regional da Baixada Fluminense (RJ), e autoriza a 

transferência de incentivo de custeio ao Município;  

- a Portaria nº 3.656, de 21 de dezembro de 2020, que qualifica Unidades de Suporte Básico 

(USB) e Unidades de Suporte Avançado (USA), destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU 192, e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite 

financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) de Estados e Municípios; 

- a Portaria n° 3.942, de 31 de dezembro de 2020, que qualifica Unidades de Suporte Básico 

(USB) e Unidades de Suporte Avançado (USA), destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU 192, e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção  das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite 

financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC dos Estados e Municípios;  



- a Portaria nº 3.154, de 3 de outubro de 2018 que suspende o repasse do recurso financeiro 

destinado ao incentivo de custeio mensal de Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU 192), a Portaria n° 3.393, de 19 de outubro de 2018, que suspende o repasse 

do recurso financeiro destinado ao incentivo de custeio mensal de Unidades do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e a Portaria nº 3.709, de 19 de novembro de 

2018, que restabelece a transferência mensal de recursos financeiros para o custeio mensal de 

Unidades destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); 

- a Portaria n° 832, de 9 de maio de 2019, que suspende o repasse do recurso financeiro 

destinado ao incentivo de custeio mensal de Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU 192) e a Portaria n º 2.578, de 30 de setembro de 2019, que restabelece a 

transferência mensal de recursos financeiros para o custeio mensal de Unidades destinadas ao 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); 

- a Portaria n° 2.162, de 17 de agosto de 2020, que suspende o repasse de recurso financeiro 

destinado à habilitação de Unidade de Suporte Avançado (USA) e Unidades de Suporte Básico 

(USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) do Município de Belford 

Roxo (RJ), pertencentes à Central de Regulação das Urgências (CRU) Nova Iguaçu (Baixada 

Fluminense);  

- a Portaria nº 921, de 14 de maio de 2019, que desabilita unidades do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU 192) dos Estados e Municípios e estabelece a dedução dos recursos 

financeiros do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção de 

Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar incorporados ao Limite Financeiro dos 

Estados e Municípios referentes ao município de Duque de Caxias com a dedução de 4 

Unidades de Suporte Básico; 

- a Portaria nº 2.828, de 15 de outubro de 2020, que desabilita Unidades de Suporte Avançado 

(USA) e Unidades de Suporte Básico (USB), destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU 192, pertencente à Central de Regulação das Urgências de Nova Iguaçu 

(Baixada Fluminense), e estabelece a dedução de recurso do Bloco de Manutenção das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, incorporado ao limite financeiro 

de Média e Alta Complexidade - MAC do Estado do Rio de Janeiro e Município de Duque de 

Caxias;  

- a Portaria n° 1.066, de 18 de maio de 2020, que qualifica Unidades Móveis, destinadas ao 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, pertencentes à Central de Regulação 

das Urgências de Nova Iguaçu (Baixada Fluminense), e estabelece recurso do Bloco de 

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser 

incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC do Estado do Rio de 

Janeiro e Município de Magé; 

- a Portaria n° 1.928, de 26 de 15 de setembro de 2004, que habilita os Serviços de 

Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 dos Municípios; 



- a Portaria n° 2.131, de 04 de novembro de 2005, que altera o limite financeiro anual dos 

recursos destinados ao custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - 

Metropolitano II – Sede Niterói (RJ); 

- a Portaria n° 2.518, de 27 de outubro de 2011, que habilita o Município de Rio Bonito (RJ) a 

receber o incentivo de custeio referente à Motolância destinada ao Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU 192) Metropolitano II - Sede Niterói (RJ); 

- a Portaria n° 1.419, de 12 de julho de 2013, que habilita 1 (uma) Motolância para o Município 

de Maricá (RJ), pertencente à Central de Regulação das Urgências (CRU) de Niterói, do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), e autoriza a transferência de custeio mensal 

para o Fundo Municipal de Saúde de Maricá (RJ);  

- a Portaria n° 143, de 04 de fevereiro de 2013, que qualifica 4 (quatro) Unidades de Suporte 

Básico (USB), 2 (duas) Unidades de Suporte Avançado (USA) e 2 (duas) Motolâncias destinadas 

ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e qualifica a Central de Regulação 

Médica das Urgências de Niterói (RJ) e autoriza a transferência de custeio ao Município; 

- a Portaria n° 1.571, de 14 de junho de 2018, que renova a qualificação e especifica a 

composição do incentivo de custeio da Central de Regulação das Urgências (CRU), Unidades de 

Suporte Básico (USB) e Unidade de Suporte Avançado (USA) vinculadas ao Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), Regional de Niterói (RJ); 

- a Portaria nº 540, de 25 de março de 2020, que renova a qualificação das Unidades Móveis 

destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), e mantém os recursos 

do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar incorporados ao limite financeiro de Média e Alta 

Complexidade (MAC), do Estado do Rio de Janeiro e Município de Rio Bonito; 

- a Portaria n° 3.145, de 28 de dezembro de 2016 que habilita o Município de Silva Jardim (RJ) 

a receber incentivo financeiro de custeio, referente à Unidade de Suporte Básico (USB) para a 

base descentralizada, destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), 

pertencente à Central de Regulação das Urgências, Regional de Niterói (RJ); 

- a Portaria nº 3.464, de 17 de dezembro de 2019, que habilita Centrais de Regulação das 

Urgências (CRU), Unidades de Suporte Básico (USB), Unidades de Suporte Avançado (USA), 

Unidades Móvel Tipo Motocicleta (Motolância) e Equipes de Embarcação (Ambulancha) 

destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), pertencentes às 

Centrais de Regulação das Urgências, e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar - a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) dos 

Estados e Municípios;  

- a Portaria n° 631, de 16 de abril de 2019, que suspende o repasse do recurso financeiro 

destinado ao incentivo de custeio mensal de Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU192) e a Portaria n° 654, de 1 de abril de 2020, que restabelece a transferência 

mensal de recursos financeiros para o custeio mensal de Unidades destinadas ao Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); 



- a Portaria n° 540, de 25 de março de 2020 que renova a qualificação das Unidades Móveis 

destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), e mantém os recursos 

do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar incorporados ao limite financeiro de Média e Alta 

Complexidade (MAC), do Estado do Rio de Janeiro e Município de Rio Bonito; 

- a Portaria n.º 1.809, de 11 de novembro de 2015 que habilita o município de Petrópolis (RJ) a 

receber a Central de Regulação das Urgências (CRU), destinada ao Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU 192), e autoriza a transferência de custeio mensal ao Município; 

- a Portaria n° 1.170, de 16 de maio de 2017, que habilita o município de Petrópolis (RJ) e São 

José do Vale do Rio Preto (RJ) a receber incentivo financeiro de custeio, referente às Unidades 

de Suporte Básico (USB) e Unidade de Suporte Avançado (USA), destinadas ao Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), pertencente  a Central de Regulação das 

Urgências Regional de Petrópolis (RJ); 

- a Portaria nº 2.367, de 4 de setembro de 2019, que qualifica a Central de Regulação das 

Urgências - CRU, Unidades de Suporte Básico - USB e Unidades de Suporte Avançado - USA de 

municípios do Estado do Rio de Janeiro (RJ) destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU 192 e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 

de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser 

incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC do Estado do Rio de 

Janeiro e Municípios; 

- a Portaria n° 2.209, de 31 de agosto de 2017, que habilita o município de Carmo (RJ) a 

receber incentivo financeiro de custeio, referente à Unidade de Suporte Básico (USB), 

destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192), pertencente a Central de 

Regulação das Urgências da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro; 

- a Portaria n° 3.119, de 21 de setembro de 2017, que habilita o município de Cachoeiras de 

Macacu (RJ) a receber incentivo financeiro de custeio, referente à Unidade de Suporte Básico 

(USB), base descentralizada da Central de Regulação de Urgências Regional de Petrópolis 

destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); 

- a Portaria n° 2.367, de 4 de setembro de 2019 que qualifica a Central de Regulação das 

Urgências - CRU, Unidades de Suporte Básico  - USB e Unidades de Suporte Avançado - USA de 

municípios do Estado do Rio de Janeiro (RJ) destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU 192 e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 

de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser 

incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC do Estado do Rio de 

Janeiro e Municípios;  

- a Portaria nº 2.392, de 9 de setembro de 2019, que habilita Unidade de Suporte Básico (USB), 

destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), e estabelece recurso do 

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta 

Complexidade (MAC) do Estado do Rio de Janeiro e Município de Guapimirim; 



- o Título II da Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que 

consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde; 

- o Título VIII, Capítulo II da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 

2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais 

para as ações e os serviços de saúde do Sistema único de Saúde, em especial à Seção VI, que 

trata dos incentivos financeiros de investimento do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU192) e sua Central de Regulação das Urgências; 

- a Deliberação CIB-RJ nº 5.735 de 14 de março de 2019, que pactua o município de Volta 

Redonda como município sede para gestão do recurso financeiro relativo ao repasse da 

Secretaria Estadual de Saúde para o custeio das Unidades de Suporte Básico (USB), Unidades 

de Suporte Avançado (USA) e a Central de Regulação Médica de Urgência (CRU SAMU 192) da 

região do Médio Paraíba, publicada no DOERJ de 21 de março de 2019; - a documentação 

anexada no SEI-080002/000001/2021;  

- a 1ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 11/02/2021.  

DELIBERA: 

Art. 1° - Pactuar a transferência de recursos financeiros referente à contrapartida estadual 

para auxílio no financiamento, no exercício de 2021, dos Serviços de Atendimento Móvel de 

Urgência Regionais - SAMU 192 Regionais habilitados ou habilitados e qualificados pelo 

Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro. 

Parágrafo Único - Os recursos são referentes à contrapartida estadual de 25% (vinte e cinco 

por cento) do total dos recursos disponibilizados ao funcionamento do SAMU 192. 

Art. 2° - O repasse do recurso Estadual ocorrerá do Fundo Estadual de Saúde aos respectivos 

Fundos Municipais de Saúde, conforme disposto no anexo desta Deliberação, através de 

Resolução específica. 

Art. 3º - Os recursos financeiros de que tratam os artigos sobrescritos deverão ser aplicados 

obrigatoriamente no fortalecimento das ações de capacitação e funcionamento do SAMU 

Regional.  

Art. 4° - A Coordenação Geral do SAMU Regional deverá, obrigatoriamente, encaminhar 

bimestralmente à Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral à Saúde/ SES-RJ relatório 

técnico contendo dados financeiros, operacionais e indicadores conforme determinação 

contida no art. 40, parágrafo único, do Título II da Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 

28 de setembro de 2017, assim como informações referentes à frota ativa de unidades móveis 

e à manutenção preventiva e corretiva das mesmas. 

Art. 5° - O município responsável deverá manter atualizado o Sistema de Informação 

Ambulatorial (SIA/SUS) com os dados referentes à produção do serviço. 

Art. 6° - O Estado suspenderá o repasse de incentivo de custeio destinado às unidades móveis 

do componente SAMU-192 e/ou à respectiva Central de Regulação das Urgências na hipótese 



de descumprimento de qualquer item das Portarias Ministeriais vigentes e/ou de suspensão 

dos recursos oriundos do Ministério da Saúde. 

Art. 7º- Esta deliberação entrará em vigor a partir da data de publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2021 

CARLOS ALBERTO CHAVES DE CARVALHO 

Presidente 

 


