
RESOLUÇÃO SES Nº 2296 DE 27 DE MAIO DE 2021 

APROVA O FINANCIMENTO TEMPORÁRIO DE 90 DIAS PARA SERVIÇO DE HEMODIÁLISE 

AMBULATORIAL PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ E 

BARRA MANSA- ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

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

Processo nº SEI- 080001/001357/2021, e 

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; 

- o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 

providências;  

- 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 Portaria nº 1.675, de 7 de junho de 2018, que altera a Portaria de Consolidação nº 

3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, e a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de 

setembro de 2017, para dispor sobre os critérios para a organização, funcionamento e 

financiamento do cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica - DRC no âmbito do Sistema 

Único de Saúde - SUS.  

- a Portaria nº 1.168, de 15 de junho de 2004, que institui a Política Nacional de Atenção ao 

Portador de Doença Renal, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as 

competências das três esferas de gestão. 

- a Portaria nº 1.675, de 7 de junho de 2018, que altera a Portaria de Consolidação nº 

3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, e a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de 

setembro de 2017, para dispor sobre os critérios para a organização, funcionamento e 

financiamento do cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica - DRC no âmbito do Sistema 

Único de Saúde - SUS. 

- a Deliberação CIR MP nº 030, de 02 de agosto de 2019, que pactua a solicitação de 

credenciamento e habilitação da Casa de Caridade Santa Rita, CNES nº 2287919, localizada no 



município de Barra do Piraí/RJ, como unidade de assistência de alta complexidade em  

hemodiálise. 

- a Deliberação CIR MP nº 08, de 28 de março de 2019, que pactua  a solicitação de 

credenciamento e habilitação da RENALTH Produtos e Serviços Médicos LTDA, CNES  

nº9712895 , localizada no municípiode Barra Mansa/RJ, como unidade de assistência de alta 

complexidade em hemodiálise. 

- o Ofício nº 1002020/GAB/SMS, da Secretaria Municipal de Barra do Piraí, que informa a 

interrupção dos serviços de hemodiálise pelo prestador CDR, localizado no município de Barra 

do Piraí, sendo tal prestador substituído pela Casa de Caridade Santa Rita, CNES nº 2287919, 

cujo pedido de habilitação encontra-se em tramitação, e ainda, solicita à Secretaria de Estado 

de Saúde o financiamento para continuidade dos serviços até que o processo de habilitação 

seja concluído e os recursos federais disponibilizados por meio do Fundo de Ações Estratégicas 

e Compensação (FAEC). 

- o processo SEI-08/001/022157/2019, que tramita para habilitação do  serviço Unidade de 

Atenção Especializada em Doença Renal Crônica nos estágios 4 e 5 - Pré-dialítico com 

Hemodiálise e Diálise Peritoneal, da § 1º -, CNES nº 2287919, localizada no município de Barra 

do Piraí/RJ. 

- o processo SEI-08/001/009695/2020, que tramita para habilitação do serviço Unidade de 

Atenção Especializada em Doença Renal Crônica, da RENALTH Produtos e Serviços Médicos 

LTDA, CNES nº 9712895, localizada no município de Barra Mansa/RJ. 

- a Deliberação CIB/RJ nº 6.346, de 01 de março de 2021, que pactua  o financiamento 

temporário de 90 dias para serviço de hemodiálise ambulatorial para pacientes renais crônicos 

nos municípios de Barra do Piraí e Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica instituído o financiamento estadual temporário, pelo período de 90 dias, para os 

serviços de hemodiálise localizados nos municípios de Barra do Piraí e Barra Mansa. 

§ 1º - Os recursos estabelecidos por esta Resolução têm como objetivo garantir o custeio 

temporário, por 90 (noventa) dias, para que não haja descontinuidade do tratamento dos 

pacientes renais crônicos que, após a interrupção das atividades do prestador CDR, passaram a 

ser atendidos pela Casa de Caridade Santa Rita, cujo processo de habilitação tramita conforme 

SEI-08/001/022157/2019, sendo ambos os serviços localizados no município de Barra do Piraí, 

e dos pacientes renais crônicos atendidos pela RENALTH Produtos e Serviços Médicos LTDA, 

localizada no município de Barra Mansa, cujo processo de habilitação tramita conforme SEI-

08/001/009695/2020. 

§ 2º - Os recursos serão repassados mensalmente, durante o período de 90 dias, conforme 

número de pacientes em tratamento regulados pela Superintendência de Regulação da 

Secretaria de Estado de Saúde, mediante produção informada no Sistema de Informação 

Ambulatorial/SUS, bem como a relação de Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade (APAC), até o limite máximo estabelecido pelo artigo 2º. 



§ 3º - Deverão ser encaminhadas pelas Secretarias de Saúde de Barra do Piraí e Barra Mansa à 

Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação, da Secretaria de Estado de 

Saúde do Rio de Janeiro, as informações de produção do Sistema de Informação  

Ambulatorial/SUS . 

Art 2º - O limite máximo de custeio mensal de R$ 290.000,00 (duzentos e mil reais) para o 

serviço localizado no município de Barra do Piraí e R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) 

para o serviço localizado no município de Barra Mansa foi estabelecido conforme os seguintes 

critérios: 

- Média de procedimentos de Tratamento Dialítico (030501), aprovados no Sistema de 

Informação Ambulatorial/SUS, no período de junho a agosto de 2020, pelo município de Barra 

do Piraí pelo serviço então habilitado CDR Barra do Piraí, cujos dados encontram-se disponíveis 

no sítio do DATASUS/Ministério da Saúde. 

- O número de pacientes informados pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa, uma 

vez que o serviço não tem série histórica de produção, com a média de 15,5 sessões por mês. 

- Valores de referência da tabela de procedimentos do SUS. 

Art. 3º - A prestação de contas será realizada pelas Secretarias Municipais de Saúde, 

responsáveis pelo controle e avaliação dos serviços realizados em seus territórios, com a 

emissão de documento mensal, contendo os relatórios emitidos pelo Sistema de Informação 

Ambulatorial/SUS, atestados por dois servidores da Secretaria Municipal de Saúde. 

Parágrafo Único - Os processos para transferência dos recursos mensais estabelecidos por esta 

Resolução serão instruídos com os relatórios do Sistema de Informação Ambulatorial/SUS, 

atestados por dois servidores das Secretarias Municipais de Saúde gestoras dos prestadores, a 

saber Barra do Piraí e Barra Mansa, a relação de APAC´s e relatórios de pacientes emitidos pela 

Superintendência de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 

Art. 4º - Das competências e obrigações: 

I - Compete à Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ): 

a) Realizar a regulação do acesso aos pacientes de hemodiálise no serviço localizados em Barra 

do Piraí e Barra Mansa, e emitir relatórios; 

b) Repassar os recursos estabelecidos por esta Resolução aos Fundos Municipais de Saúde de 

Barra do Piraí e Barra Mansa, após o atendimento dos termos dos art. 1º, § 2º e art. 3º aqui 

dispostos; 

II - Compete à unidade prestadoras de serviços de hemodiálise: 

a) ser responsável pela assistência às pessoas em tratamento de hemodiálise; 

b) submeter-se à regulação estadual, ao monitoramento e à avaliação dos Gestores Estadual e 

Municipal; 



c) submeter-se às normas sanitárias vigentes e Portaria GM/MS nºn 1.675, de 7 de junho de 

2018. 

III - Compete às Secretarias Municipais de Saúde: 

a) realizar o repasse dos recursos ao prestador do serviço para custeio dos serviços, 

transferidos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde; 

b) realizar o monitoramento e a avaliação do serviço de hemodiálise, de acordo com as 

obrigações previstas em contrato e pela legislação vigente; 

c) apresentar à Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação da Secretaria 

de Estado de Saúde (SES/RJ) as avaliações e monitoramento do serviço de hemodiálise, 

sempre que solicitado; 

d) solicitar à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro o repasse referente aos 

procedimentos realizados e regulados, conforme art.3º desta Resolução. 

Art. 5º - O prestador beneficiado com este recurso poderá utilizá-lo para as despesas de 

custeio, conforme classificação dos elementos de despesa do Estado relacionado à 

hemodiálise. 

Art. 6º - Os municípios farão constar do Relatório de Gestão de que trata a Lei Complementar 

Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, a comprovação e detalhamento da aplicação dos 

recursos recebidos em decorrência desta Resolução e das prestações de contas periódicas da 

área de saúde, inclusive, por meios eletrônicos de acesso público, para consulta e apreciação 

dos cidadãos e de instituições da sociedade.  

Art. 7º- Os recursos financeiros de que tratam esta Resolução correrão por conta do Programa 

de Trabalho 2961.10.302.0454.4530 - Apoio à Qualificação da Rede de Terapia Renal 

Substitutiva - RTRS, proveniente do orçamento próprio da Secretaria de Estado de Saúde, 

Tesouro Estadual (Fonte 100) e será repassado por meio de transferência do Fundo Estadual 

de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, em conta corrente vinculada ao Fundos Municipais de 

Saúde de Barra do Piraí e Barra Mansa.  

Art. 8º - Os repasses serão automaticamente suspensos para o municípios de Barra do Piraí 

quando houver a publicação de Portaria pelo Ministério da Saúde habilitando o serviço de 

hemodiálise Casa de Caridade Santa Rita, CNES nº 2287919, e para o município de Barra Mansa 

quando houver a publicação de Portaria pelo Ministério da Saúde habilitando o serviço de 

hemodiálise RENALTH Produtos e Serviços Médicos LTDA, CNES nº 9712895, com o 

consequente aporte de recursos federais para o custeio do serviço, em ambos os casos. 

Parágrafo Único - inconformidades de natureza sanitária de risco elevado para pacientes e 

profissionais de saúde, a falta de agilidade no cumprimento das pendências no processo de 

habilitação, assim como o não envio da documentação apresentada, acarretarão suspensão 

dos recursos previstos pela presente Resolução. 

Art. 9º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 



Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021 

ALEXANDRE OTÁVIO CHIEPPE 

Secretário de Estado de Saúde 

 


