
RESOLUÇÃO SES Nº 2251 DE 06 DE ABRIL DE 2021 

REGULAMENTA OS REPASSES DE AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS 

SEM FINS LUCRATIVOS, LISTADAS NO ANEXO DA PORTARIA MS N° 1.393 DE 21 DE MAIO DE 

2020 E DA PORTARIA MS N°1.448, DE 29 DE MAIO DE 2020, QUE VISAM O CONTROLE DA 

PANDEMIA DE COVID-19.  

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

Processo nº SEI 080001/004053/2021; 

CONSIDERANDO: 

- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências; 

- a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde; 

- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da 

Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 

estabelece os critérios de rateio os recursos de transferências para a saúde e as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; 

- a Lei Estadual nº 8.794, de 17 de abril de 2020, que reconhece o estado de calamidade 

pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), 

declarado pelo Decreto Estadual nº 46.973, de 16 de março de 2020; 

- o Decreto nº 46.984, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública 

no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;  

- o Decreto nº 47.428 de 29 de dezembro de 2020 que renova o estado de calamidade pública, 

no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em virtude da situação de emergência decorrente do 

novo coronavírus (covid-19) até o dia 01 de julho de 2021; 

- a Portaria MS n° 1.393, de 21 de maio de 2020 e da Portaria MS n° 1.448, de 29 de Maio de 

2020, que dispõem sobre o auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais 

filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de 

Saúde (SUS); 

- que os serviços estabelecidos nas Entidades Filantrópicas citadas nesta Resolução vêm sendo 

executados de forma satisfatória e sem interrupções, conforme a produção informada e 

aprovada nos sistemas de informação do Ministério da Saúde; 

- as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no SUS, dispostas no artigo 289, 

inciso III, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; 



- o dever do poder público de preservação da saúde, mediante a adoção de medidas que visem 

à redução do risco de doença e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição 

Federal; 

- os impactos na assistência de saúde decorrentes da pandemia causada pelo COVID-

19/Coronavírus; 

- o entendimento firmado no Parecer Jurídico nº 99/2021/SES/SUBJUR, no Processo nº SEI-

080001/004053/2021. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Será realizado o repasse das parcelas previstas na Portaria MS n° 1.393, de 21 de maio 

de 2020 e na Portaria MS n° 1.448, de 29 de Maio de 2020, no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro, na forma e para as entidades filantrópicas dispostas no quadro abaixo:  

Hospital Primeira Parcela 

Hospital Adventista Silvestre R$ 30.001,07 

Hospital São Francisco na Providência de Deus R$ 97.503,48 

  

Hospital Segunda Parcela 

Hospital Adventista Silvestre R$ 650.448,30 

Hospital São Francisco na Providência de Deus R$ 2.021.184,73 

 

Parágrafo Único - o repasse financeiro descrito no caput deverá ser precedido de celebração 

de instrumento jurídico dotado de bilateralidade, contendo Plano de Metas apresentado pelas 

entidades beneficiárias e aprovado pela Secretaria de Saúde (SES/RJ), observada a destinação 

expressa no art.3º da Lei nº 13.995/2020, bem como no art.5º da Portaria nº1.393/2020. 

Art. 2º - A obrigatoriedade da apresentação de Relatório de Prestação de Contas deverá conter 

como anexos: relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos; 

demonstrativo de despesas; demonstrativo de folha de pagamento; demonstrativo de 

contratação de pessoa jurídica; balancete financeiro; extrato bancário de conta corrente e 

aplicações financeiras dos recursos recebidos. 

Art. 3° - A prestação de contas dos recursos financeiros transferidos será entregue em formato 

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

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021 



CARLOS ALBERTO CHAVES 

Secretário de Estado de Saúde 

 


