RESOLUÇÃO SES N º2507 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021
AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE DO PRONTO-SOCORRO GERAL DR. HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO,
LOCALIZADO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU, PARA A FUNDAÇÃO SAÚDE DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, conforme consta no
Processo nº SEI- 080001/019369/2021
CONSIDERANDO:
- a direção do Governo do Estado do Rio de Janeiro de substituição gradual da política de
organizações sociais, expressada, notadamente, pelo Exmo. Sr. Governador do Estado em
despacho de 04 de setembro de 2020 (DOERJ de 08/09/2020, Parte I, Id: 2268997);
- a Lei nº 5.164, de 17 de dezembro de 2007, e a finalidade precípua da Fundação Saúde, como
fundação pública de direito privado instituída pelo Poder Público do Estado para a prestação
de serviços de saúde, caracterizando-se como o órgão executor da Secretaria Estadual de
Saúde e em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde; e
- 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.
RESOLVE:
Art. 1° - Autorizar a transferência integral do gerenciamento, operacionalização e execução das
ações e serviços de saúde do Pronto- Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro,
CNES 2270161, localizado no Complexo Penitenciário de Bangu, para a Fundação Saúde do
Estado do Rio de Janeiro.
§ 1º - A Fundação Saúde deverá assumir integralmente as ações e serviços públicos de saúde
na unidade, cuja prestação dos serviços será acompanhada e avaliada pela SES.
§ 2° - A Fundação Saúde adotará as providências administrativas e técnico-assistenciais para
assegurar a continuidade na prestação dos serviços, evitando sua interrupção e eventuais
danos ao atendimento populacional, em observância aos princípios do SUS.
Art.2° - A prestação dos serviços, inclusive metas, contrapartida, valores e prazos, serão
objetos de cláusulas contratuais específicas, nos termos dos artigos 26 e seguintes da Lei
Estadual nº 5.164/2007.
Parágrafo Único - O contrato de gestão preverá a data de início da operação plena pela
Fundação Saúde.
Art. 3º - A transferência referida no art. 1º não representa sucessão ou assunção das
obrigações contraídas por terceiros durante a execução das ações e serviços públicos de saúde
em Contratos anteriores ao Contrato de Gestão mencionado no art. 2º.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2021
ALEXANDRE O. CHIEPPE
Secretário de Estado de Saúde

