
RESOLUÇÃO SES Nº 2715 DE 06 DE MAIO DE 2022 

ESTABELECE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES À CONTRAPARTIDA 

ESTADUAL PARA O CUSTEIO DA UPA 24H MUNICIPAL DE MAGÉ (CNES 7449135). 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, 

conforme o que consta no SEI- 080001/001334/2022 e: 

CONSIDERANDO: 

- o Título II da Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que 

consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde; 

- o Título VIII, Capítulo II da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 

2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais 

para as ações e os serviços de saúde do Sistema único de Saúde, em especial a Seção IV, que 

trata dos incentivos financeiros de custeio de Unidades de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 

24h) como componente da Rede de Atenção às Urgências; 

- o Ofício GAB/SEMUS n° 036/2022, de 11 de janeiro de 2022, no qual a Secretaria Municipal 

de Saúde de Magé solicita a municipalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA24h) de 

Magé (CNES 7449135); 

- o Decreto Estadual nº 42.518/2010, que dispõe sobre as condições e a forma de transferência 

de recursos financeiros do fundo estadual de saúde diretamente aos fundos municipais de 

saúde e dá outras providências, onde seu cumprimento é imprescindível para o regular 

repasse dos recursos de custeio previsto nesta resolução; 

- a Deliberação CIB-RJ n° 6.339, de 11 de fevereiro de 2021, Deliberação CIB nº 6.676, de 18 de 

janeiro de 2022 e a Resolução SES nº 2.646 de 23 de fevereiro de 2022, que estabelecem a 

transferência de recursos financeiros referentes à contrapartida estadual para o custeio das 

UPAs 24h municipais do Estado de Rio de Janeiro; 

- a Deliberação CIB-RJ nº 6.697 de 28 de janeiro de 2022 que pactua a transferência de 

recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Magé 

referente à contrapartida estadual para o custeio da UPA 24h Magé (CNES 7449135), 

transferida da gestão estadual para a gestão municipal de Magé publicado em DOERJ de 02 de 

fevereiro de 2022;  

- a Deliberação CIB-RJ nº 6.698, de 28 de janeiro de 2022, que pactua a mudança de gestão da 

unidade de pronto atendimento localizada no Município de Magé sob gestão estadual, para 

gestão Municipal a partir da competência de março de 2022. 

- que cada UPA24H que for transferida da gestão estadual para gestão municipal será custeada 

com valores médios previstos e praticados no Contrato de Gestão da Secretaria de Estado de 

Saúde e as Organizações Social de Saúde, que foram firmados com o objetivo de gestão, 

operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados à população em tempo 

integral, para garantir a assistência universal e gratuita à população. 



RESOLVE: 

Art. 1° - Estabelecer a transferência de recursos financeiros de custeio do Fundo Estadual de 

Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Magé referente à contrapartida estadual para 

custeio da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Magé (CNES 7449135), passada da gestão 

estadual para a gestão municipal de Magé.  

Parágrafo Único - O valor da transferência será de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil 

reais) mensais por UPA 24 horas, iniciando na competência de 27 de março de 2022 até 31 de 

dezembro de 2022, em parcelas mensais. 

Art. 2° - Os recursos financeiros de que trata a presente Resolução deverão ser aplicados 

exclusivamente no custeio da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Municipal que se 

encontre habilitada ou habilitada e qualificadas pelo Ministério da Saúde, conforme descrito e 

definido no regramento das Portarias de Consolidação nº 3 e 6/GM/MS, de 28 de setembro de 

2017. 

Parágrafo Único - A classificação orçamentária desta despesa é a seguinte: 

Programa de Trabalho: 2961.10.302.0454.2742 - Apoio às UPAS 24 Horas Municipalizadas 

Elemento de Despesa: 3340.41.01 Fonte: 122 

Valor total: R$ 10.960.000,00 

Art. 3° - As unidades precisarão encaminhar bimestralmente à Subsecretaria de Atenção à 

Saúde, relatório técnico contendo o cumprimento dos indicadores conforme nota técnica a ser 

disponibilizada pela área responsável, com avaliação de indicadores de desempenho e de 

gestão da unidade que inclui: número de atendimentos médicos realizados, número de 

profissionais (escala de serviço), tempo de espera e de classificação de risco, atividades 

realizadas em educação permanente com carga horária e presença, dados referentes à 

estrutura física da unidade (relatório fotográfico).  

Art. 4° - O município responsável deverá manter atualizada a sua produção no Sistema de 

Informação Ambulatorial (SIA/SUS) com os dados do referido serviço.  

Art. 5° - A prestação de contas final do total de recursos recebidos deve seguir forma 

estabelecida pelo Decreto Estadual nº 42.518/2010 e Lei Complementar n° 141/2012.  

Art. 6° - O Estado suspenderá o repasse de incentivo de custeio destinado à Unidade de Pronto 

Atendimento do componente UPA 24h quando ocorrer descumprimento em qualquer item 

desta Resolução.  

Art. 7° - O Fundo Estadual de Saúde deverá adotar as medidas necessárias para a transferência 

dos recursos mencionados no art. 1º ao Fundo Municipal de Saúde.  

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 

contar de 27 de março de 2022.  

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2022 



ALEXANDRE O. CHIEPPE 

Secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 

ANEXO ÚNICO TERMO DE COMPROMISSO MUNICIPALIZAÇÃO DA UPA 24H - MAGÉ  

Pelo presente Termo de Compromisso, de um lado a Secretaria de Estado da Saúde do Estado 

do Rio de Janeiro, com endereço na Rua México 128 - 5º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, 

inscrita no CNPJ nº 42.498.717/0001-55, neste ato representada pelo Secretário de Estado da 

Saúde, Alexandre Otávio Chieppe, e do outro lado o Município ________________________, 

representado pelo (a) Sr (a).____________________, CPF nº _________________ Secretário 

Municipal de Saúde, nos termos da Deliberação CIB nº 6.698/2022, publicada no D.O. de 07 de 

fevereiro de 2022, que pactua a transferência da Unidade de pronto Atendimento de Magé 

(CNES 7449135) para gestão Municipal de Magé a partir de março de 2022, celebraram o 

presente Termo, tendo como objeto a(s) unidade(s) hospitalar(es):  

1- UPA 24H MAGÉ , com endereço na ___________________________, CEP __________, 

inscrito no CNPJ nº _________________, CNES nº __________ no estado do Rio de Janeiro, 

nas seguintes condições:  

I. O pagamento da importância de R$ ___________ se refere ao valor que será transferido, na 

forma prevista na Resolução SES xxx.  

II. O repasse ocorrerá mediante transferência do Fundo Estadual de Saúde - FES ao Fundo 

Municipal de Saúde - FMS, na conta corrente do Banco Bradesco do FMS.  

III. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24H) não poderá deixar de informar a produção no 

SIA/SUS. A descontinuidade dessa informação por período superior a 60 dias poderá acarretar 

a interrupção da transferência dos recursos. 

IV. Compromisso de manter o funcionamento da UPA 24h Magé, com equipe horizontal de 

gestão do cuidado na unidade, para garantir retaguarda médica, de enfermagem, de pessoal 

técnico e de apoio administrativo nas 24 horas do dia e em todos os dias da semana, incluídos 

feriados e pontos facultativos, possibilitando o primeiro atendimento e a estabilização de 

pacientes acometidos por qualquer tipo de urgência.  

2. O não cumprimento das disposições da Resolução da Secretaria de Estado de Saúde do Rio 

de Janeiro nº ____, que estabelece a transferência de recursos financeiros referentes à 

contrapartida estadual para o custeio da upa 24h municipal de magé, e do presente Termo 

sujeitarão os infratores às penalidades previstas na legislação. E, por estarem de acordo com o 

presente termo e condições nele estabelecidas, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, a fim de gerar efeitos jurídicos e legais.  

Rio de Janeiro - RJ, ___ de __________________ de 2022. 

____________________________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

_____________________________________________________ 



SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 

 


