
RESOLUÇÃO SES Nº 2252 DE 06 DE ABRIL DE 2021 

ESTABELECE A LISTA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE CONTEMPLA A CLASSIFICAÇÃO 

INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID-10) NÃO PRECONIZADA PELOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E 

DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE e gestor estadual do Sistema Único de Saúde do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conforme o que consta do Processo nº SEI- 

080001/025134/2020, e  

CONSIDERANDO: 

- o Título VIII, Capítulo II, Seção II, em seu artigo 196 e seguintes, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e suas formas 

de financiamento;  

- o inciso II, do Art. 5º, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 

assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas; 

- a Portaria GM/MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, que estabelece a Política Nacional de 

Medicamentos e define as diretrizes, as prioridades e as responsabilidades da Assistência 

Farmacêutica para os gestores federal, estadual e municipal do SUS; 

- os princípios e eixos estratégicos definidos pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica, 

aprovada pela Resolução nº 338, de 2004, do Conselho Nacional de Saúde; 

- o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que dispõe sobre a organização do SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa; 

- a Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017 (Origem: Portaria GM/MS nº 

1.554, de 30 de julho de 2013), que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, no âmbito do SUS; e 

- a necessidade de aprimorar os instrumentos e estratégias que asseguram e ampliam o acesso 

da população aos serviços de saúde, incluindo as questões relacionadas ao acesso a 

medicamentos, em estreita relação com os princípios da Constituição, da organização e do 

planejamento do SUS.  

RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir, em caráter especial pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 

(SES/RJ), uma listagem de medicamentos do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica do Rio de Janeiro (CEAF/RJ) relacionados a Classificação Internacional de 

Doenças (CIDs) que não são preconizadas pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

(PCDTs) do Ministério da Saúde (MS). 

Parágrafo Único - A definição de que se trata o caput do artigo 1º refere- se ao elenco estadual 

de medicamentos, a fim de preencher o vácuo normativo embasado na intenção de garantir a 



seguridade social à saúde, o interesse público e a ampliação do acesso ao tratamento 

medicamentoso aos usuários cujas enfermidades não sejam atendidas previamente pelos 

critérios clínicos estabelecidos pelos PCDTs do MS.  

Art. 2º - Na lista de medicamentos do elenco estadual apresentada no anexo I, indica-se os 

CIDs a serem contemplados sob caráter especial pela SES/RJ. 

Art. 3º - Os medicamentos elencados do anexo I fazem parte da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais 2020 (RENAME), compondo o anexo III que se refere ao CEAF. 

Art. 4º - A aquisição do elenco estadual de medicamentos será feita por intermédio dos 

recursos próprios da SES/RJ. Os recursos financeiros de que trata a presente Resolução 

possuem a seguinte classificação orçamentária: 

- Programa de Trabalho: 2961.10.303.0462.2716 - Assistência Farmacêutica Especializada. - 

Natureza da Despesa: ND 339030. 

- Fonte de recursos: Tesouro Estadual. 

Art. 5º - Os medicamentos listados no anexo I serão fornecidos aos usuários cadastrados no 

CEAF/RJ, através das Farmácias de Medicamentos Especializados do Estado do Rio de Janeiro 

(RIOFARMES) e polos municipais do CEAF/RJ, sendo os casos previamente analisados mediante 

apresentação de documentos específicos, conforme legislação vigente. 

Art. 6º - Essa resolução passará por atualizações, a medida em que for avaliada a necessidade 

de inclusão e exclusão de medicamentos no elenco estadual pela equipe técnica SES/RJ. 

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

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021 

CARLOS ALBERTO CHAVES DE CARVALHO 

Secretário de Estado de Saúde 
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Professor Heitor 
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DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

lação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020 (RENAME), com-
pondo o anexo III que se refere ao CEAF.
Art. 4º - A aquisição do elenco estadual de medicamentos será feita
por intermédio dos recursos próprios da SES/RJ. Os recursos finan-
ceiros de que trata a presente Resolução possuem a seguinte clas-
sificação orçamentária:

- Programa de Trabalho: 2961.10.303.0462.2716 - Assistência Farma-
cêutica Especializada.

- Natureza da Despesa: ND 339030.
- Fonte de recursos: Tesouro Estadual.
Art. 5º - Os medicamentos listados no anexo I serão fornecidos aos usuá-
rios cadastrados no CEAF/RJ, através das Farmácias de Medicamentos
Especializados do Estado do Rio de Janeiro (RIOFARMES) e polos mu-
nicipais do CEAF/RJ, sendo os casos previamente analisados mediante
apresentação de documentos específicos, conforme legislação vigente.
Art. 6º - Essa resolução passará por atualizações, a medida em que

for avaliada a necessidade de inclusão e exclusão de medicamentos
no elenco estadual pela equipe técnica SES/RJ.
Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021
CARLOS ALBERTO CHAVES DE CARVALHO

Secretário de Estado de Saúde
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SUBSECRETARIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

ATOS DO SUBSECRETÁRIO

DE 01/04/2021

RECONHEÇO A DÍVIDA da despesa realizada em exercício anterior a 2021, relacionada na listagem do 35º lote, com base no Decreto nº 41.880, de 25 de maio de 2009 (15282593), publicado no DOE de 26 de maio
de 2009, art. 14, inciso VI e no Relatório da Comissão de Sindicância Administrativa (15283173) designada pela Portaria nº 002, de 2 de março de 2021, publicada no D.O. de 04 de março de 2021 (15282523).

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 35º LOTE
Processo nº Favorecido Descrição da Despesa Competência Va l o r R$

SEI-080001/001067/2021 Hospital São Vicente De Paulo. Serviços médicos prestados com radio-
terapia.

dez/2020
35.226,00

RECONHEÇO A DÍVIDA da despesa realizada em exercício anterior a 2021 relacionada na listagem do 36º lote, com base no Decreto nº 41.880, de 25 de maio de 2009 (15286421), publicado no DOE de 26 de maio
de 2009, art. 14, inciso VI e no Relatório da Comissão de Sindicância Administrativa (15287167) designada pela Portaria nº 002, de 2 de março de 2021, publicada no D.O. de 04 de março de 2021 (15286376).

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 36º LOTE
Processo nº Favorecido Descrição da Despesa Competência Va l o r R$

SEI-080001/001315/2021 Casa de Saúde Laranjeiras Ltda. Prestação de Serviço de Assistência Médica Especializada aos Portadores de Doen-
ças do Sistema Cardiovascular Neonatal e Pediátrica.

dez/2020
991.255,07

Id: 2308061

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

APOSTILA DA SUPERINTENDENTE

DE 05/04/2021

ATO DE 18/12/2008 - DEJALMA DA SILVA VIANA, matrícula. nº
146.269-6 ID. n° 3177507-1, Agente de Saúde Pública, Classe “C” -

RETIFICANDO-SE a apostila de 28/11/2014, publicada no D.O. de
22/12/2014, fica esclarecido que o inativo terá seus proventos men-
sais fixados, integralmente ao tempo de contribuição, nos termos do
artigo 6º da Emenda Constitucional da E.C. nº 41/2003, a partir de
31/12/2008, no valor de R$ 544,54 assim discriminados: Vencimento-
base(Lei 5081/2007) - R$ 157,04; 20% de Gratificação Adicional de
Insalubridade(Artigo 37, inciso Ida Lei nº 720/1983 c/redação da Lei
811/1984c/c artigo 35 da Lei 5260/2008 - R$ 33,28; 60% de Triê-

nios(Lei 1608/1990) - R$ 94,22; GEELED(Processo Autorizativo nº E-
08/656/1999, publicado no D.O. de 26/04/1999) - R$ 260,00 para
atendimento à Comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro contida no Ofício PRS/SSE/CGC Nº 2295/2021, processo
nº 114.647-6/2018 com a exclusão da parcela de “Encargos SES”.
Processo nº SEI-E-08/605.929/2007.

Id: 2308060

Id: 2308262
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