
RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/UERJ Nº 933 DE 23 DE ABRIL DE 2021 

DESCENTRALIZA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NA FORMA QUE ESPECIFICA. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE E O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - UERJ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias n.º 9.000 de 09 de setembro de 2020, a Lei Orçamentária Anual nº 9.185 de 14 

de janeiro de 2021 que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o 

exercício financeiro de 2021, o Decreto n° 47.487 de 11 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre 

a programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2021, e o 

Decreto nº 42.436, de 30 de abril de 2010, que dispõe sobre a Descentralização da Execução 

de Créditos Orçamentários; 

RESOLVEM: 

Art. 1º - Descentralizar a execução do crédito orçamentário na forma a seguir especificada: 

I - OBJETO: Operacionalização do Plano de Monitoramento celebrado entre a SES e UERJ, 

visando a prestação de serviços estratégicos para a assistência integral da população 

fluminense, conforme detalhamento abaixo, de acordo com processo SEI-

260008/006087/2020. 

PROJETOS ESTRATÉGICOS ASSISTENCIAIS 

UROLOGIA 

1 Centro de Diagnóstico e Tratamento da Litíase Urinária (CETRALU) - R$ 1.000.837,00 - PT RES 

2727. 

2.Núcleo Integrado de Diagnóstico e Tratamento das Disfunções Miccionais - NDM - R$ 

810.000,00 - PT RES 2959 

3.Centro de Atenção à Saúde do Homem - R$ 654.672,75 - PT RES 8342 

4.Centro de Tratamento de Pacientes com Câncer de Próstata - R$ 1.172.128,45 - PT RES 8342 

CARDIOVASCULAR 

1.Pró Saúde Cardiovascular - R$ 1.703.160,00 - PT RES 2727 

2.Reestruturação Unidade Docente Assistencial - CTI Cardiaco - R$ 958.338,75 - PT RES 2727 

3.Centro de Assistência Cardiopatias Congênitas - R$ 857.043,00 – PT RES 2727 

NEUROCIRURGIA 

1.Núcleo Integrado de Pacientes Neurocirúrgicos de Alta Complexidade (NIPNAC) - R$ 

607.117,50 - PT RES 2727 

2.Núcleo Integrado de Pacientes Neurocirúrgicos com Distúrbios do Movimento (NIPNDIM) - 

R$ 295.935,75 - PT RES 2727 



OFTALMOLOGIA - R$ 352.019,00 - PT 2727 

CABEÇA E PESCOÇO - R$ 212.355,00 - PT RES 2727 

DOR CRÔNICA - R$ 334.323,00 - PT RES 2727 

NEUROLOGIA 

1.Centro Integrado de Neurofisiologia Clínica (CINC) - R$ 245.025,00 - PT RES 2727 

2.Centro de Referência em Neuroimunologia no Estado do Rio de Janeiro - R$ 182.679,75 - PT 

RES 2727 

O RTO P E D I A - R$ 1.230.025,00 - PT RES 2727 

R E U M ATO L O G I A - R$ 487.327,00 - PT RES 2727 

OFERTAS DE LEITOS 

1.Projeto 400 Leitos - R$ 1.872.000,00- PT RES 2727 

2.Núcleo de Internação de Pacientes de Alta Complexidade (NIPAC) - R$ 1.054.152,00 - PT RES 

2727 

3.COVID-19 - R$ 7.078.500,00 - PT RES 2727  

C TA C - R$ 591.663,00 - PT RES 8335 

RADIOLOGIA ORAL E PNE - R$ 308.250,00 - PT RES 2727 

Art. 23 - Aberta a sessão pelo Presidente, a ordem dos trabalhos será a seguinte: 

I - verificação do número de presentes; 

II - Lei nºtura da ata da sessão anterior; 

III - Lei nºtura do expediente; 

IV - distribuição de procedimentos e designação de relatores; 

V - assuntos gerais; 

VI - ordem do dia. 

§ 1º - Os conselheiros podem falar sobre a ata, para impugná-la e pedir sua retificação, que se 

fará como for deliberado. 

§ 2º - Aprovada a ata, será assinada pelo Presidente. 

§ 3º - Na parte dedicada à ordem do dia, será lida, discutida e votada a matéria constante da 

pauta e lidos os pareceres dos conselheiros presentes. 



§ 4º - A ordem dos assuntos constantes da pauta, determinada pelo Presidente e organizada 

pelo Secretário Executivo, será obedecida rigorosamente, salvo preferência concedida pelo 

Conselho. 

§ 5º - Aberta a sessão pelo Presidente, será dada a palavra aos Conselheiros, na ordem 

prevista no art. 20, §2º deste Regimento.  

Art. 24 - Uma vez lido o parecer, será submetido à discussão e votação.  

§ 1º - Iniciada a votação, não se concederá mais a palavra para efeito de discussão e, uma vez 

proclamado o resultado da votação, nenhum conselheiro poderá mais votar. 

§ 2º - Qualquer conselheiro poderá pedir diligências que repute necessárias ao 

pronunciamento do Conselho, sendo, em consequência, adiado o julgamento. As diligências 

deverão ser realizadas e remetidas ao Conselho no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por 

mais 15 (quinze) dias a critério do relator, findo os quais, o parecer deverá ser submetido à 

votação. 

§ 3º - Somente será concedido o pedido de vista na própria sessão, salvo em casos 

excepcionais, que serão autorizados pelo Presidente.  

Art. 25 - A qualquer momento da sessão, os conselheiros podem pedir  a palavra pela ordem, 

devendo o Presidente concedê-la sem demora. 

Art. 26 - O conselheiro que não puder comparecer à sessão deverá justificar sua ausência ao 

Presidente. 

Art. 27 - O relator, assinada a carga dos processos que lhe forem distribuídos pelo Presidente, 

terá o prazo máximo para devolvê-los com o seu parecer até a 2ª sessão subsequente a que 

recebeu os autos. 

§ 1º - A distribuição dos processos será feita de forma equitativa entre os conselheiros. 

§ 2º - Na sessão deliberativa da devolução, o relator fará a leitura do seu parecer, o qual será 

posto em discussão.  

§ 3º - No caso de ser o parecer recusado, será designado novo relator.  

§ 4º - O conselheiro que não puder preparar o processo com o prazo fixado, deverá devolvê-lo 

à Secretaria, a fim de ser designado novo relator. 

Art. 28 - O conselheiro, que durante a sessão, transgredir as prescrições deste Regimento, 

recusando-se a atender às observações do Presidente sobre o assunto, será considerado 

ausente. 

Art. 29 - Os casos não previstos neste Regimento serão resolvidos pelo Plenário. 

CAPÍTULO II - DA REMUNERAÇÃO 

Art. 30 - O exercício da função de membro do Conselho Penitenciário será considerado serviço 

público relevante para todos os efeitos legais. 



Art. 31 - A remuneração pela presença nas sessões ou realização de cerimônias de livramento 

condicional será equivalente a 01 (um) Jeton.  

Parágrafo Único - A remuneração pela realização de Inspeções, conforme determina o art. 70 

da Lei nº 7.210 de 11/07/1984, será equivalente ao pagamento de 02 (dois) jetons, 

estabelecidos em Decreto próprio. 

 


