
RESOLUÇÃO SES Nº 2247 DE 23 DE MARÇO DE 2021 

RESTABELECE OS EFEITOS DA RESOLUÇÃO SES Nº 1828, DE 01 DE ABRIL DE 2019 PARA A 

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO COFINANCIAMNETO ESTADUAL 

PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS NO HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU - HGNI E 

MATERNIDADE MARIANA BULHÕES - MMB, NO MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, 

conforme o que consta no Processo nº SEI-080017/001282/2021 e, 

CONSIDERANDO: 

- o art. 17, da Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, que prevê sobre a competência da 

direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS), entre elas:  

I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;  

II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS); e  

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e 

serviços de saúde; 

- a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2001, que amplia as 

responsabilidades dos municípios na Atenção Básica, define o processo de regionalização da 

assistência, cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único 

de Saúde e procede à atualização dos critérios de habilitação de Estados e Municípios; 

- a necessidade de subsidiar a definição de critérios que orientem a programação de recursos 

destinados aos investimentos que visem reduzir as desigualdades na oferta de ações e serviços 

de saúde e garantir a integralidade da atenção à saúde, como previsto no § 2º, do art. 17, da 

Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;  

- o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), o qual o governo define as prioridades contidas 

no PPA e as metas que deverão ser atingidas naquele ano, cuja legislação disciplina todas as 

ações do Governo Estadual e, na saúde, há a previsão de promoção e descentralização de 

recursos aos municípios para apoio técnico e fortalecimento das redes de saúde assistenciais; 

- a Portaria nº 2.135/GM/MS, de 25 de setembro de 2013, que estabelece que, entre outros, 

são pressupostos do planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o respeito aos 

resultados das pactuações entre os gestores nas Comissões Intergestores Regionais (CIR), 

Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT) e o planejamento ascendente e integrado, do nível local até o 

federal, orientado por problemas e necessidades de saúde para a construção das diretrizes, 

objetivos e metas;  

- a Maternidade Mariana Bulhões - MMB, registro no CNES nº 7591136, onde Hospital 

especializado estrutura-se como unidade hospitalar de média e de alta complexidade, atende à 

demanda de urgência, por demanda espontânea e referenciada de esfera administrativa 

municipal, sob gestão municipal, e administração direta da saúde (SMS);  



- o Hospital Geral de Nova Iguaçu - HGNI, registro no CNES nº 2798662. Hospital Geral, que 

estrutura-se como unidade hospitalar de média e de alta complexidade, atende à demanda 

ambulatorial, internação, SADT, à Urgência, e à Vigilância em Saúde, sendo o atendimento de 

demanda espontânea e referenciada, de esfera administrativa municipal, sob gestão 

municipal, administração direta da saúde (SMS); 

- que o HGNI é um hospital de referência como Porta de Entrada Especializada tipo II (Portaria 

GM/MS nº 1.662/2018) da Rede de Urgência e Emergência pactuado no Plano de Atenção a 

Rede de Urgência e Emergência da Região Metropolitana 1 (Portaria GM/MS nº 1.276/2012; 

- que o HGNI é habilitado como um hospital de referência em atendimento terciário a 

Gestação de Alto Risco; e 

- o Termo de Audiência Processo n° 0132411-19,2016,4,02,5120 e 0209328-45.2017.4.02.5120 

determinando o restabelecimento da resolução SES n° 1.828 de 01 de abril de 2019 cujo 

objeto é a transferência de recursos financeiros referente ao cofinanciamento estadual dos 

serviços do hospital geral de Nova Iguaçu;  

RESOLVE: 

Art. 1° - Restabelecer a transferência de recurso financeiro referente ao cofinanciamento 

estadual para auxílio no custeio, com efeitos retroagindo a contar de junho de 2020, dos 

Serviços no HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU - HGNI E MATERNIDADE MARIANA BULHÕES - 

MMB. 

Art. 2° - O repasse de custeio Estadual ocorrerá ao respectivo Fundo Municipal de Saúde, em 

conta titularizada pelo Fundo, a ser aberta no Banco Bradesco. 

Art. 3º - O recurso financeiro de que trata o artigo acima deverá ser aplicado, 

obrigatoriamente, para o fortalecimento das ações e serviços de saúde no HOSPITAL GERAL DE 

NOVA IGUAÇU - HGNI E MATERNIDADE MARIANA BULHÕES - MMB. 

Parágrafo Único - A classificação orçamentária desta despesa é a seguinte: 

Programa de Trabalho: 2961.10.302.0151.2727 

Elemento de Despesa: 334041 

Fonte: 122 

Valor mensal: R$ 5.000.000,00 

Art. 4° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

Rio de Janeiro, 23 de março de 2021 

CARLOS ALBERTO CHAVES 

Secretário de Estado de Saúde 

 


