
RESOLUÇÃO SES Nº 2716 DE 09 DE MAIO DE 2022 

INSTITUI O COFINANCIAMENTO ESTADUAL ÀS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA EM ALTA 

COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que 

consta no Processo n° SEI080001/002307/2022, e  

CONSIDERANDO:  

- o Decreto nº 42.518, de 17 de junho de 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;  

- a Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012, que regulamentou o § 3º, do art. 198, 

da Constituição Federal, e estabeleceu os valores mínimos a serem aplicados, anualmente, 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; e 

elenca os critérios de rateio dos 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 1.169/GM, de 15 de junho de 2004, que institui a Política Nacional de Atenção 

Cardiovascular de Alta Complexidade, por meio da organização e implantação de Redes 

Estaduais e/ou Regionais de Atenção em Alta Complexidade Cardiovascular;  

- a Portaria MS nº 210, de 15 de junho de 2004, que define as Unidades de Assistência em Alta 

Complexidade Cardiovascular e os Centros de Referência em Alta Complexidade 

Cardiovascular e suas aptidões e qualidades;  

- que a maior frequência da incidência de morbidades e óbitos relacionam-se a patologias 

cardiovasculares, e que esse perfil indica a necessidade de medidas de investimentos para 

ações de promoção, prevenção, diagnóstico precoce e tratamentos eficazes; 

 - a Portaria nº 1.034/GM/MS, de 5 de maio de 2010, que dispõe sobre a participação 

complementar das instituições privadas com ou sem fins lucrativos de assistência à saúde no 

âmbito do SUS;  

- a defasagem de valores atribuídos na Tabela SUS para os procedimentos vasculares de alta 

complexidade; o que vem dificultando o atendimento dos usuários do SUS na Rede 

Credenciada; - a documentação anexada ao processo nº SEI-080001/002307/2022;  

- a Deliberação CIB-RJ Nº 6.711 de 10 de fevereiro de 2022.  

RESOLVE:  

Art. 1° - Instituir o cofinanciamento aos municípios gestores de Unidades e/ou 

estabelecimentos de Assistência de Unidades de Assistência em Alta Complexidade 

Cardiovascular que possuam habilitação junto ao Ministério da Saúde/SUS.  

§ 1º - O cofinanciamento de que trata esta Resolução será custeado por recursos de fonte 

estadual para ampliação da oferta de cirurgias cardiovasculares.  



§ 2º - As unidades e programação de complementação físico financeira máxima encontram-se 

relacionadas no ANEXO I deste instrumento.  

§ 3º - O cofinanciamento estadual a ser destinado às Unidades de Assistência em Alta 

Complexidade Cardiovascular será previsto da seguinte forma:  

I - na competência janeiro de 2022:  

a) Haverá repasse de custeio para procedimentos cardiovasculares regulados, cuja produção 

aprovada pelos sistemas oficiais de faturamento do SUS ultrapassem o total dos recursos 

programados para custeio de procedimentos de cirurgia cardiovascular de alta complexidade 

(limite MAC federal) dos serviços habilitados no município.  

b) O custeio máximo mensal (limite), a ser destinado à Unidade de Assistência em Alta 

Complexidade Cardiovascular, observará os parâmetros mínimos de produção, nos termos da 

Portaria SAS/MS nº 210/2004, e os valores médios dos respectivos procedimentos no estado 

do Rio de Janeiro, acrescidos dos valores complementares previstos no inciso III.  

c) O cateterismo ambulatorial será pago até a quantidade correspondente à média mensal 

praticada em2019, desde que demonstrada a utilização de mais de 100% do teto MAC para 

procedimentos cardiovasculares para o município.  

II - nas competências de fevereiro a dezembro de 2022:  

a) Haverá repasse de custeio para procedimentos cardiovasculares regulados quando sua 

produção aprovada nos sistemas oficiais de faturamento do SUS ultrapassar os recursos 

programados para custeio de procedimentos de cirurgia cardiovascular de alta complexidade 

(limite MAC federal) dos serviços habilitados no município.  

b) O custeio máximo mensal (limite), a ser destinado à Unidade de Assistência em Alta 

Complexidade Cardiovascular, observará os parâmetros mínimos de produção, nos termos da 

Portaria SAS/MS nº 210/2004, e os valores médios dos respectivos procedimentos no estado 

do Rio de Janeiro, acrescidos dos valores complementares previstos no inciso III e IV.  

c) O cateterismo ambulatorial será pago até a quantidade correspondente à média mensal 

praticada em2019, desde que demonstrada a utilização de mais de 100% do teto MAC para 

procedimentos cardiovasculares para o município.  

III - nas competências de janeiro a dezembro de 2022:  

a) As cirurgias vasculares de alta complexidade, realizadas nos pacientes SUS encaminhados 

pelas Centrais Estaduais de Regulação, terão seus valores, de tabela SUS, complementados em 

R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).  

b) Somente haverá a complementação de que trata a alínea “a” os procedimentos vasculares 

de alta complexidade habilitados (ANEXO II) realizados pela Rede de Alta Complexidade 

Cardiovascular do Estado do Rio de Janeiro em pacientes SUS encaminhados pelas Centrais 

Estaduais de Regulação.  

IV - nas competências de fevereiro a dezembro de 2022:  



a) Os procedimentos cardiovasculares de revascularização miocárdica c/ uso de circulação 

extracorpórea (04.06.01.092-7), realizados nos pacientes SUS encaminhados pelas Centrais 

Estaduais de Regulação, terão seus valores, de tabela SUS, complementados em R$4.348,63 

(quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos).  

b) Os procedimentos cardiovasculares de revascularização miocárdica c/ uso de circulação 

extra córporea com 2 (dois) ou mais enxertos (04.06.01.093-5), realizados nos pacientes SUS 

encaminhados pelas Centrais Estaduaisde Regulação, terão seus valores, de tabela SUS, 

complementados em R$4.348,63 (quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e 

três centavos).  

c) Somente haverá a complementação de que tratam as alíneas “a” e “b” os procedimentos 

vasculares de alta complexidade habilitados e realizados pela Rede de Alta Complexidade 

Cardiovascular do Estado do Rio de Janeiro em pacientes SUS encaminhados pelas Centrais 

Estaduais de Regulação.  

V - mas competências de janeiro a dezembro de 2022:  

a) Os procedimentos de Arteriografia para investigação de doença arteriosclerótica aorto-ilíaca 

e distal (02.10.01.009-6), realizados nos pacientes SUS encaminhados pelas Centrais Estaduais 

de Regulação, terão seus valores, de tabela SUS, complementados em R$ 110,39 (cento e dez 

reais e trinta e nove centavos).  

b) Somente haverá a complementação de que trata a alínea “a” os procedimentos vasculares 

de alta complexidade habilitados realizados pela Rede de Alta Complexidade Cardiovascular do 

Estado do Rio de Janeiro em pacientes SUS encaminhados pelas Centrais Estaduais de 

Regulação.  

Art. 2º - Fazem jus ao presente cofinanciamento os municípios gestores de unidades:  

I- com habilitação em Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular;  

II- que ofereçam à regulação estadual 100% (cem por cento) de todos os procedimentos de 

cirurgia cardiovascular de alta complexidade e arteriografia.  

III- que possuam a gestão das unidades/estabelecimentos listados no ANEXO I.  

Art. 3° - Compete:  

I - à Secretaria de Estado de Saúde:  

a) celebrar o Termo de Compromisso junto às Secretarias Municipais de Saúde (ANEXO IV);  

b) definir os recursos para custeio e realizar o repasse do cofinanciamento;  

c) realizar o acompanhamento da produção informada nos sistemas oficiais de faturamento do 

SUS para fins de cálculo do repasse para cofinanciamento.  

II - ao Município Gestor (Secretaria Municipal de Saúde):  

a) confeccionar e/ou aditar o contrato com os prestadores sob sua gestão;  



b) realizar os pagamentos às unidades de alta complexidade dos recursos de custeio 

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

c) elaborar relatório circunstanciado atestando que os estabelecimentos atendem os critérios 

e requisitos para o repasse integral dos recursos previstos na presente Resolução (ANEXO III).  

III - às Unidades de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular:  

a) manter, em todo tempo, as condições de sua habilitação, bem como os sistemas de 

informação e faturamento vigentes atualizados, conforme normas técnico-operacionais 

preconizadas pelo Ministério da Saúde;  

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

Municipal;  

c) receber os pacientes encaminhados pelas Centrais Estaduais de Regulação;  

d) prestar toda a assistência necessária à execução dos procedimentos; e) zelar pelo bem estar 

do paciente SUS sem qualquer distinção em detrimento aos pacientes de origem privada;  

f) apoiar outros estabelecimentos de atenção à saúde, sempre que solicitado pelo gestor local, 

no que se refere à prevenção às doenças cardiovasculares, participando, quando necessário, 

da educação per-manente dos profissionais de saúde que atuam na Rede de Atenção à Saúde;  

g) não realizar nem permitir a realização de qualquer cobrança complementar aos usuários do 

SUS ou familiares;  

h) cumprir integralmente os termos da Portaria SAS/MS nº 210/2004.  

Art. 4º - Os estabelecimentos de saúde habilitados como Unidades de Assistência em Alta 

Complexidade Cardiovascular, cofinanciados pelo Estado, serão vistoriados pela Secretaria 

Estadual e respectivas Secretarias Municipais de Saúde, orientada pelos seguintes aspectos: 

 I - verificação dos parâmetros de produção de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de 

acordo com a habilitação do estabelecimento de saúde, a população sob sua responsabilidade;  

II - verificação das condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos descritos 

de acordo com a habilitação do estabelecimento de saúde.  

Art. 5º - O repasse dos recursos para as Secretarias Municipais de Saúde dar-se-á de forma 

regular na modalidade "Fundo a Fundo" decorrente de recursos alocados no Fundo Estadual 

de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, nos termos desta Resolução, e em 

conformidade a Lei complementar Federal n° 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei Complementar 

n° 152, de 10 de dezembro de 2012, Decreto n° 7.986, de 16 de abril de 2013 e Decreto 

42.518/2010.  

§1º - Para pleitear os recursos financeiros, os municípios devem comprovar: 

 I - que a produção foi regulada e informada nos sistemas oficiais de faturamento do SUS;  

II - que o limite financeiro de programação federal (tabela SUS) foi ultrapassado;  



III - o atendimento aos requisitos descritos no art. 2º;  

IV - a existência de Conselho Municipal de Saúde; V - do Plano Municipal de Saúde; VI - do 

Relatório de Gestão.  

§2º - Os recursos a serem destinados aos municípios observarão os limites previstos por 

estabelecimento, nos moldes do ANEXO I.  

Art. 6º - O repasse dos recursos será imediatamente suspenso quando o estabelecimento 

deixar de atender a um dos critérios ou requisitos que constam na presente Resolução.  

Art. 7º - Os recursos financeiros objeto desta Resolução correrão por conta do orçamento 

próprio da Secretaria de Estado da Saúde.  

§ 1° - Os estabelecimentos beneficiados com este recurso poderão utilizá-lo para as despesas 

de custeio conforme classificação dos elementos de despesa do Estado.  

§ 2° - Os Municípios farão constar do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do 

Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) e do Relatório de Gestão Anual, de que 

trata da Lei Complementar Federal n° 141, de 13 de janeiro de 2012 a comprovação e o 

detalhamento da aplicação dos recursos recebidos por decorrência desta Resolução, 

encaminhados aos respectivos Tribunais de Contas, divulgados, especialmente, em meios 

eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para 

consulta e apreciação dos Conselhos de Saúde, cidadãos e de instituições da sociedade.  

Art. 8º - As Secretarias Municipais de Saúde deverão informar uma conta corrente para 

recebimento dos recursos do cofinanciamento, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde.  

Art. 9º - Os recursos financeiros de que tratam esta Resolução correrão por conta do PT: 

2961.10.302.0454.8332 - ED: 33404101 - Fonte: 122, via transferência do Fundo Estadual de 

Saúde para os Fundos Municipais de Saúde. Parágrafo único. Os recursos financeiros 

transferidos e não utilizados deverão ser devolvidos ao ente estadual, nos moldes da Lei 

Complementar nº 141/2012.  

Art. 10 - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo os 

seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2022, e ficando revogadas as disposições em 

contrário.  

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2022 
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manente dos profissionais de saúde que atuam na Rede de Atenção
à Saúde;
g) não realizar nem permitir a realização de qualquer cobrança com-
plementar aos usuários do SUS ou familiares;
h) cumprir integralmente os termos da Portaria SAS/MS nº 210/2004.
Art. 4º - Os estabelecimentos de saúde habilitados como Unidades de
Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, cofinanciados pelo
Estado, serão vistoriados pela Secretaria Estadual e respectivas Se-
cretarias Municipais de Saúde, orientada pelos seguintes aspectos:

I - verificação dos parâmetros de produção de procedimentos ambu-
latoriais e hospitalares de acordo com a habilitação do estabelecimen-
to de saúde, a população sob sua responsabilidade;
II - verificação das condições estruturais, de funcionamento e de re-
cursos humanos descritos de acordo com a habilitação do estabele-
cimento de saúde.
Art. 5º - O repasse dos recursos para as Secretarias Municipais de
Saúde dar-se-á de forma regular na modalidade "Fundo a Fundo" de-
corrente de recursos alocados no Fundo Estadual de Saúde para os
Fundos Municipais de Saúde, nos termos desta Resolução, e em con-
formidade a Lei complementar Federal n° 141, de 13 de janeiro de
2012, Lei Complementar n° 152, de 10 de dezembro de 2012, De-
creto n° 7.986, de 16 de abril de 2013 e Decreto 42.518/2010.

§1º - Para pleitear os recursos financeiros, os municípios devem com-
provar:

I - que a produção foi regulada e informada nos sistemas oficiais de
faturamento do SUS;
II - que o limite financeiro de programação federal (tabela SUS) foi
ultrapassado;
III - o atendimento aos requisitos descritos no art. 2º;
IV - a existência de Conselho Municipal de Saúde;
V - do Plano Municipal de Saúde;
VI - do Relatório de Gestão.
§2º - Os recursos a serem destinados aos municípios observarão os
limites previstos por estabelecimento, nos moldes do ANEXO I.
Art. 6º - O repasse dos recursos será imediatamente suspenso quan-
do o estabelecimento deixar de atender a um dos critérios ou requi-
sitos que constam na presente Resolução.
Art. 7º - Os recursos financeiros objeto desta Resolução correrão por
conta do orçamento próprio da Secretaria de Estado da Saúde.

§ 1° - Os estabelecimentos beneficiados com este recurso poderão
utilizá-lo para as despesas de custeio conforme classificação dos ele-
mentos de despesa do Estado.
§ 2° - Os Municípios farão constar do Relatório Resumido da Exe-

cução Orçamentária, do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior
(RDQA) e do Relatório de Gestão Anual, de que trata da Lei Com-
plementar Federal n° 141, de 13 de janeiro de 2012 a comprovação e
o detalhamento da aplicação dos recursos recebidos por decorrência
desta Resolução, encaminhados aos respectivos Tribunais de Contas,
divulgados, especialmente, em meios eletrônicos de acesso público,
das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta
e apreciação dos Conselhos de Saúde, cidadãos e de instituições da
sociedade.
Art. 8º - As Secretarias Municipais de Saúde deverão informar uma
conta corrente para recebimento dos recursos do cofinanciamento,
vinculada ao Fundo Municipal de Saúde.
Art. 9º - Os recursos financeiros de que tratam esta Resolução cor-
rerão por conta do PT: 2961.10.302.0454.8332 - ED: 33404101 - Fon-
te: 122, via transferência do Fundo Estadual de Saúde para os Fun-
dos Municipais de Saúde.
Parágrafo único. Os recursos financeiros transferidos e não utilizados
deverão ser devolvidos ao ente estadual, nos moldes da Lei Comple-
mentar nº 141/2012.
Art. 10 - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua
publicação, retroagindo os seus efeitos a contar de 1º de janeiro de
2022, e ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2022
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RESOLUÇÃO SES Nº 2717 DE 09 DE MAIO DE 2022

INSTITUI O FINANCIAMENTO ESTADUAL EX-
CEPCIONAL CIRURGIAS ELETIVAS 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista o que consta no processo nº SEI-
080001/027974/2021,
CONSIDERANDO:
- a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o Título
VIII, Capítulo II, Seção II, em
seu artigo 196 e seguintes, que dispõe sobre o Sistema Único de
Saúde - SUS e formas de financiamento;
- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o inciso II, do Art. 5º,
que dispõe sobre a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização in-
tegrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
- o Decreto Estadual nº 42.518, de 17 de junho de 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;
- a Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012, que regu-
lamentou o § 3º, do art. 198, da Constituição Federal, e estabeleceu
os valores mínimos a serem aplicados, anualmente, pela União, Es-
tados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de
saúde; e elenca os critérios de rateio dos recursos de transferências
para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das
despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo;
- o Decreto nº 42.518, de 17 de junho de 2010, que dispõe sobre as
condições e a forma de transferência de recursos financeiros do Fun-
do Estadual de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde;
- o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que dispõe sobre a
organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
- o Decreto nº 46.984, de 20 de março de 2020, art. 2º, o qual es-
tabelece que as autoridades competentes editarão os atos normativos
necessários à regulamentação do estado de calamidade pública de
que trata o presente Decreto, nos limites da Lei Complementar nº
101/2000;
- a Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que es-
tabeleceu as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à
Saúde no âmbito do SUS;
- a Portaria nº 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que al-
terou a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de
2017, que dispõe sobre o financiamento e a transferência dos recur-
sos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sis-
tema Único de Saúde;
a estratégia de ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos
Eletivos, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), instituída pelo
Ministério da Saúde;
- a responsabilidade da esfera estadual em participar do custeio des-
ses procedimentos, a fim de consolidar os instrumentos de articulação
interfederativa no SUS;
- os dados levantados pela Superintendência de Atenção Especializa-
da, Controle e Avaliação/SES, consubstanciado por meio do Ofício
SES/SUPAECA SEI Nº 540 encartado no processo n° SEI
080001/024069/2021;
- a dificuldade econômica dos municípios para destinar recursos, em
quantidade necessária, para suprir as necessidades das unidades, é
premente a aplicação do recurso disponibilizado pela SES/RJ para
melhor qualificar a assistência, oferecer resolutividade diagnóstica e
terapêutica, evitando o agravamento das patologias dos usuários e
modificando o perfil epidemiológico do município;
- a necessidade de subsidiar financeiramente os muunicípios para que
ofertem uma assistência humanizada e de qualidade à população;
- os valores praticados atualmente pela rede de saúde para as cirur-
gias eletivas;
- a Deliberação CIB-RJ nº 6.480 de 12 de agosto de 2021, que pac-
tuou a retomada gradual dos procedimentos cirúrgicos eletivos no âm-
bito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Rio de Janei-
ro;
- a Deliberação CIB-RJ Nº 6.648 de 17 de dezembro de 2021;

- a documentação anexada no processo n° SEI-080001/027974/2021.

R E S O LV E :

Art. 1º - Instituir, excepcionalmente, o financiamento estadual para ci-

rurgias eletivas com vistas a reduzir a demanda reprimida existente

nas filas das regulações municipais.

Parágrafo Único - Os procedimentos cirúrgicos que serão objeto des-

te financiamento estão arrolados no anexo I do presente instrumento.

Art. 2º - O aporte financeiro mensal a ser repassado aos municípios,

para realização de cirurgias eletivas, limitar-se-á a R$ 4.500.000,00

(quatro milhões e quinhentos mil reais).

Parágrafo Único - Em razão do limite financeiro de que trata o caput,

os procedimentos listados no anexo I, receberão 2,5x seu valor de

tabela SIGTAP-SUS (Anexo I).

Art. 3º - O aporte financeiro a ser repassado ao ente municipal será

realizado em parcelas mensais, após prévia avaliação da Superinten-

dência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação/SES - (SU-

PAECA) e correrá via transferência do Fundo Estadual de Saúde para

os Fundos Municipais de Saúde, na conta corrente do Banco Brades-

co, da seguinte classificação orçamentária:

Programa de Trabalho: 2961.10.302.0454.2727 Natureza da Despesa

referente 3340.41.01 Fonte de Recursos: 100/122

Valor total da Resolução para o exercício de 2022: R$ 54.000.000,00

§ 1º - Somente será realizado o repasse financeiro após a aprovação

da produção informada pelo municipal no Sistema de Informações

Hospitalares do SUS/Ministério da Saúde e assinatura do Termo de

Compromisso, constante do Anexo III, pelo Secretário Municipal de

Saúde.

§ 2º - Com vistas à aquisição dos insumos necessários à exequibi-

lidade da ação pelo prestador, a Secretaria de Estado de Saúde re-

passará, na primeira competência, 30% (trinta por cento) do valor total

calculado e informado pelo ente municipal no Termo de Compromis-

so.

§ 3º - Os municípios executores dos procedimentos arrolados no Ane-

xo I devem solicitar a faixa especial (APAC/AIH) à SAECA/SES.

§ 4º - Os municípios devem informar, através de ofício, a quantidade

de procedimentos e os estabelecimentos executores, de acordo com

as AIH's utilizadas.

§ 5º - Os pacientes, sujeitos aos procedimentos de que trata essa

Resolução, devem estar inseridos no Sistema Estadual de Regula-

ção.

Art. 4º - Estão aptos a participar do financiamento proposto os mu-

nicípios listados no Anexo I desta Resolução e que tiveram sua pro-

dução aprovada no SIH/SUS nos anos de 2019, 2020 e 2021.

Art. 5°- A Prestação de Contas do município que receber recursos,

na forma estabelecida nesta Resolução, será realizada de acordo com

o contido na Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012 e

com o Decreto Estadual 42.518/2010, naquilo que o Decreto não for

contrário à Lei Complementar.

Art. 6º - Os créditos orçamentários transferidos não utilizados pelo

executante deverão, obrigatoriamente, retornar à concedente, devida-

mente atualizados, até o término do respectivo exercício financeiro,

em observância ao art. 17, caput e parágrafo único, do Decreto Es-

tadual nº 42.518/2010.

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

retroagindo os seus efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2022, e

ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2022

ALEXANDRE O. CHIEPPE

Secretário de Estado de Saúde

ANEXO III

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Nome da Unidade:

_____________________________________________________

Razão Social:

_________________________________________________________

CNPJ:

_________________________________________________________

CNES:

__________________________________________________________

Município:

_________________________________________________________

Regional de Saúde:

____________________________________________________

Esfera administrativa:

_________________________________________________

1. Declaro estar ciente e ter cumprido as obrigações contidas nos ar-

tigos e anexos da presente Resolução SES, bem como das previstas

nas Portarias do Ministério da Saúde e/ou outras legislações vigen-

tes;

2. Atesto a realização dos procedimentos realizados pelo prestador

acima mencionado, processados na competência

_________________, conforme os critérios previstos pela Portaria

SAS/MS nº210/2004.

_______________________________________________

Assinatura e Carimbo do Secretário Municipal de Saúde

ANEXO IV

TERMO DE COMPROMISSO ENTRE GESTORES

Termo de Compromisso entre Gestores do Sistema Único de Saúde

O Gestor das ações e serviços públicos de saúde no âmbito muni-

cipal representado pelo Secretário Municipal de Saúde

_____________________________________________, CPF:

_____________________________, Município

de_________________________ resolve assumir o presente compro-

misso referente a adesão do (a) ao Cofinancimento para procedimen-

tos cirúrgicos cardiovasculares e arterografia com atendimento exclu-

sivo na atenção cardiovascular de alta complexidade do Sistema Úni-

co de Saúde do Rio deJaneiro.

Cláusula Primeira - Do Objeto

Participar do planejamento e da organização das Redes de Atenção à

Saúde priorizadas pela SES, especialmente da Atenção Cardiovascu-

lar, garantindo oferta à Regulação Estadual.

Cláusula Segunda - Da Competência do Gestor Municipal

Incluir no contrato ou documento congênere cláusulas referentes aos

itens descritos como competências da unidade de saúde nos da pre-

sente Resolução SES, atendendo aos critérios das normas sanitárias

vigentes e Portaria SAS/MS nº 210/2004.

Cláusula Terceira - Das Obrigações das Partes

Unir esforços para ampliação da oferta de procedimentos cardiovas-

culares de alta complexidade, de forma organizada, integrando ações

e serviços públicos de saúde, a fim de possibilitar à população da re-

gião o atendimento a saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde

com qualidade e resolubilidade.

_______________, ___ de ______________ de 2022

___________________________________________

(assinatura e carimbo) Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO III 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

Nome da Unidade: 

_____________________________________________________ 

Razão Social: 

_________________________________________________________ 

CNPJ: 

_________________________________________________________ 

CNES: 

__________________________________________________________ 

Município: 

_________________________________________________________ 

Regional de Saúde: 

____________________________________________________ 

Esfera administrativa: 

_________________________________________________ 

1. Declaro estar ciente e ter cumprido as obrigações contidas nos artigos e anexos da presente 

Resolução SES, bem como das previstas nas Portarias do Ministério da Saúde e/ou outras 

legislações vigentes;  

2. Atesto a realização dos procedimentos realizados pelo prestador acima mencionado, 

processados na competência _________________, conforme os critérios previstos pela 

Portaria SAS/MS nº210/2004. 

_______________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Secretário Municipal de Saúde 

ANEXO IV 

TERMO DE COMPROMISSO ENTRE GESTORES 

Termo de Compromisso entre Gestores do Sistema Único de Saúde O Gestor das ações e 

serviços públicos de saúde no âmbito municipal representado pelo Secretário Municipal de 

Saúde _____________________________________________, CPF: 

_____________________________, Município de_________________________ resolve 

assumir o presente compromisso referente a adesão do (a) ao Cofinancimento para 



procedimentos cirúrgicos cardiovasculares e arterografia com atendimento exclusivo na 

atenção cardiovascular de alta complexidade do Sistema Único de Saúde do Rio deJaneiro. 

Cláusula Primeira - Do Objeto 

Participar do planejamento e da organização das Redes de Atenção à Saúde priorizadas pela 

SES, especialmente da Atenção Cardiovascular, garantindo oferta à Regulação Estadual. 

Cláusula Segunda - Da Competência do Gestor Municipal  

Incluir no contrato ou documento congênere cláusulas referentes aos itens descritos como 

competências da unidade de saúde nos da presente Resolução SES, atendendo aos critérios 

das normas sanitárias vigentes e Portaria SAS/MS nº 210/2004. 

Cláusula Terceira - Das Obrigações das Partes 

Unir esforços para ampliação da oferta de procedimentos cardiovasculares de alta 

complexidade, de forma organizada, integrando ações e serviços públicos de saúde, a fim de 

possibilitar à população da região o atendimento a saúde dos usuários do Sistema Único de 

Saúde com qualidade e resolubilidade. 

_______________, ___ de ______________ de 2022 

___________________________________________ 

(assinatura e carimbo) Secretário Municipal de Saúde 
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