
RESOLUÇÃO SES Nº 2717 DE 09 DE MAIO DE 2022 

INSTITUI O FINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL CIRURGIAS ELETIVAS 2022. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições 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 integrada 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 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; 

- 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; 

- 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 estabelece 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 estabeleceu 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 alterou a Portaria de 

Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre o financiamento e a 

transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema 

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 desses procedimentos, a fim 

de consolidar os instrumentos de articulação interfederativa no SUS; 

- os dados levantados pela Superintendência de Atenção Especializada, 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 cirurgias eletivas; 

- a Deliberação CIB-RJ nº 6.480 de 12 de agosto de 2021, que pactuou a retomada gradual dos 

procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do 

Rio de Janeiro; 

- a Deliberação CIB-RJ Nº 6.648 de 17 de dezembro de 2021; 

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

RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir, excepcionalmente, o financiamento estadual para cirurgias eletivas com 

vistas a reduzir a demanda reprimida existente nas filas das regulações municipais. 

Parágrafo Único - Os procedimentos cirúrgicos que serão objeto deste 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 Superintendência de Atenção Especializada, Controle e 

Avaliação/SES - (SUPAECA) e correrá via transferência do Fundo Estadual de Saúde para os 

Fundos Municipais de Saúde, na conta corrente do Banco Bradesco, 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 exequibilidade da ação pelo prestador, 

a Secretaria de Estado de Saúde repassará, na primeira competência, 30% (trinta por cento) do 

valor total calculado e informado pelo ente municipal no Termo de Compromisso. 

§ 3º - Os municípios executores dos procedimentos arrolados no Anexo 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 Regulação.  

Art. 4º - Estão aptos a participar do financiamento proposto os municípios listados no Anexo I 

desta Resolução e que tiveram sua produção 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, devidamente atualizados, até o término do 

respectivo exercício financeiro, em observância ao art. 17, caput e parágrafo único, do Decreto 

Estadual 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 
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ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO

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 Es-
tado da Saúde, Alexandre Otávio Chieppe, e do outro lado o Muni-
cípio , representado pelo (a) Sr(a)., CPF nº Secretário Municipal de
Saúde, o estabelecimentohospitalar , com endereço na , CEP ,inscrito
no CNPJ nº , CNES nº
neste ato representado pelo(a) Sr (a).
, CPF nº na condição de
com legítimos poderes de representação resolvem, nos termos da Re-
solução nº _, para utilização do financiamento estadual para cirurgias
eletivas visando reduzir a demanda reprimida existente nas filas das
regulações municipais, celebrar o presente Termo nas seguintes con-
dições:
O pagamento da importância de R$ referente ao valor do financia-
mento estadual para cirurgias eletivas visando reduzir a demanda re-
primida existente nas filas das regulações municipais.
1. O repasse ocorrerá mediante transferência do Fundo Estadual de
Saúde - FES ao Fundo Municipal deSaúde - FMS, na conta corrente
do Banco Bradesco.

2. A Unidade Hospitalar não poderá deixar de utilizar os sistemas ofi-
ciais de informação. A descontinuidade dessa informação por período
superior a 60 dias levará a interrupção imediata do repasse dos re-
cursos.

3. O não cumprimento das disposições da Resolução Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro nº _ , que conceder o financia-
mento estadual para cirurgias eletivas visando reduzir a demanda re-
primida existente nas filas das regulações municipais e do presente
Termo sujeitará os infratores às penalidades previstas na legislação.

4. Os créditos financeiros não utilizados ou que deixaram de observar
sua destinação deverão retornarao concedente devidamente atualiza-
dos, até o término do exercício financeiro.
E, por estarem de acordo com o presente termo e condições nele es-
tabelecidas, 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, de______________de 2022.

___________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

___________________________________
SECRETÁRIO ESTADO DE SAÚDE

Id: 2391668

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ATO S DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SES Nº 2718 DE 09 DE MAIO DE 2022

APROVA O REPASSE DE RECURSOS DE
FONTE DO TESOURO ESTADUAL PARA O
MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA COM BASE
NO DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO
FISCAL E FINANCEIRA, RESOLUÇÃO SES
2327/2021 E DELIBERAÇÃO CONJUNTA “AD
REFERENDUM” CIB-RJ Nº 79 DE 27 DE
ABRIL DE 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais, conforme o que consta no Processo nº SEI-
080001/013417/2021 e
CONSIDERANDO:

- o parágrafo único, do artigo 9º, da Deliberação CIB-RJ n.º 1.481, de
08 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a prerrogativa do Pre-
sidente da CIB/RJ e do Presidente do COSEMS-RJ de deliberarem,
conjuntamente, as pactuações “ad referendum” da CIB/RJ, nos casos
de urgência comprovada e relevante interesse, mediante ratificação do
colegiado na primeira reunião seguinte;
- 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 or-
ganização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá ou-
tras 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 finan-
ceiros 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 organi-
zação do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde,
a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras pro-
vidências.
- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regu-
lamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre
os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Esta-
dos, 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;
- que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu o estado de calamidade
pública no âmbito da administração financeira declarado pelo Decreto
n° 45.692, de 17 de junho de 2016 e suas posteriores alterações;
- o Decreto Estadual (RJ) nº 47.870, de 13.12.2021, que renova o
estado de calamidade pública em virtude da situação de emergência
decorrente do novo coronavírus (covid-19), reconhecido por meio da
Lei Estadual nº 8.794/2020;
- o Decreto nº 16.923 de 28 de dezembro de 2021, de calamidade
pública no âmbito da administração fiscal e financeira do município de
Volta Redonda, prorrogando para o ano de 2022;
- a Deliberação Conjunta AD REFERENDUM CIB-RJ nº 04 de 22 de
junho de 2021, que pactua, ad referendum, o repasse de recursos de
fonte do tesouro estadual para municípios com decreto de estado de
calamidade pública, no âmbito da administração fiscal e financeira.

- que a situação econômica impacta na capacidade dos municípios
realizarem satisfatoriamente a prestação de serviços públicos de saú-
de;
- o dever do poder público de preservação da saúde, mediante a ado-
ção de medidas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal;
- os impactos na assistência de saúde decorrentes da pandemia cau-
sada pelo COVID-19 - Coronavírus;
- a Deliberação Conjunta “Ad Referendum” CIB-RJ Nº 79, de 27 de
abril de 2022, que Pactua, ad referendum, repasse financeiro em até
06 (seis) parcelas mensais de recursos de fonte do tesouro estadual
para município de Volta Redonda, que decretou estado de calamidade
pública, no âmbito da administração fiscal e financeira até o dia 30
(trinta) de abril de 2021, para o ano de 2022- SEI
080001/013417/2021.
- a Documentação anexada no Processo SEI-.080001/013417/2021;
R E S O LV E :
Art. 1° - Fica instituído o repasse ao Município de Volta Redonda,
com base na Resolução SES nº 2327 de 23 de junho de 2021, que
dispõe sobre o repasse em até 06 (seis) parcelas mensais de recur-
sos de fonte do tesouro estadual para municípios que decretaram es-
tado de calamidade pública, no âmbito da administração fiscal e fi-
nanceira até o dia 30 (trinta) de abril de 2021 e da Deliberação Con-
junta “Ad Referendum” CIB-RJ nº 79, de 27 de abril de 2022, que
pactua tal previsão para o ano de 2022.
§ 1º -  O valor do repasse previsto no “caput” foi definido utilizando
como referência o limite financeiro de custeio para ações de média e
alta complexidade (teto MAC), de fonte federal, programados, mês de
referência fevereiro de 2021, acrescidos de 100% do valor federal pa-
ra custeio de ações em atenção primária e a média de valores de
custeio de procedimentos financiados pelo governo federal com o
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), para o ano de
2020.
§ 2º - O Valor da parcela/mensal a ser repassado do Fundo Estadual
de Saúde para o Fundos Municipal de Saúde do Município de Volta
Redonda é de:

MUNICÍPIO VA L O R / M Ê S

Volta Redonda R$ 7.896.863,33

§3º - O repasse integral dos valores previstos no §2º deste artigo está
condicionado à atualidade da situação de calamidade pública, por
meio de renovação do decreto, caso se faça necessário.
§ 4º - O repasse integral do valor previsto no §2º deste artigo ao Mu-
nicípio de Volta Redonda, contemplado pela Resolução SES nº 2327
de 29 de junho de 2021, será condicionado à regularidade da pres-
tação de contas no que tange à destinação da verba de acordo com
a finalidade pública estritamente relacionada ao atendimento da situa-
ção de calamidade pública.
Art. 2º - O município beneficiado com este recurso deverá utilizá-lo
para execução das despesas de custeio em ações e serviços de saú-
de pública, conforme classificação dos elementos de despesa do Es-
tado, com objetivo de fortalecimento dos serviços ambulatoriais e hos-
pitalares do SUS em resposta à situação emergencial.

Parágrafo Único - O município beneficiado deverá assinar o Termo
de Adesão, conforme anexo I, para fazer jus ao apoio financeiro.
Art. 3º - O recurso correrá à conta do orçamento próprio da Secre-
taria de Estado de Saúde, proveniente do Tesouro Estadual (Fonte
100), e será repassado, em até 06 (seis) parcelas mensais, mediante
transferência do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de
Saúde em conta corrente vinculada aos Fundos Municipais de Saú-
de.
Art. 4º - O município fará constar do Relatório de Gestão de que trata
da Lei Complementar Federal n° 141, de 13 de janeiro de 2012, es-
pecialmente no que tange aos artigos 31 a 36, a comprovação e o
detalhamento da aplicação dos recursos recebidos em decorrência
desta Resolução, apresentando em meios eletrônicos de acesso pú-
blico, as prestações de contas periódicas da área da saúde, para con-
sulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade.
Art. 5° - A prestação de contas dos recursos financeiros transferidos
aos municípios será realizada na forma do Decreto Estadual nº
42.518/2010, e entregues em formato digital à Coordenação de Con-
tabilidade do SUS e Prestação de Contas/SES.
Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2022
ALEXANDRE O. CHIEPPE

Secretário de Estado de Saúde
ANEXO ÚNICO

TERMO DE ADESÃO AO APOIO FINANCEIRO EXCEPCIONAL AO
MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA PARA CUSTEIO EM AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME CLASSIFICAÇÃO
DOS ELEMENTOS DE DESPESA DO ESTADO, COM OBJETIVO DE
FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITA-
LARES DO SUS EM RESPOSTA À SITUAÇÃO EMERGENCIAL
Pelo presente Termo de Adesão, de um lado o Estado do Rio de Ja-
neiro, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, 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 OTAVIO CHIEPPE, e do outro la-
do a Secretaria Municipal _________________, representada pelo(a)
Sr(a). _________________, CPF nº _________________ na condição
de beneficiária resolvem, nos termos da Resolução SES Nº ....../2021,
celebrar o presente Termo nas seguintes condições:
1. Os recursos financeiros correspondem ao custeio EM ATÉ 06 (seis)
parcelas mensais, ao MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA para custeio
em ações e serviços de saúde pública, conforme classificação dos
elementos de despesa do estado, com objetivo de fortalecimento dos
serviços ambulatoriais e hospitalares do sus em resposta à situação
emergencial.
2. Os recursos financeiros serão disponibilizados ao Município de Vol-
ta Redonda em até 06 (seis) parcelas mensais, com base no que dis-
põe o Decreto Municipal nº 16.923 de 28 de dezembro de 2021, a
Resolução SES nº 2327/21 e a Deliberação Conjunta “Ad Referen-
dum” CIB-RJ nº 79, de 27 de abril de 2022.
3. O Município de Volta Redonda fará constar do Relatório de Gestão
de que trata da Lei Complementar Federal n° 141, de 13 de janeiro

de 2012, especialmente no que tange aos artigos 31 a 36, a com-
provação e o detalhamento da aplicação dos recursos recebidos por
decorrência desta Resolução, especialmente, em meios eletrônicos de
acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saú-
de, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da so-
ciedade.
4. A prestação de contas dos recursos financeiros transferidos aos
municípios será realizada na forma do Decreto Estadual nº
42.518/2010, e entregues em formato digital à Coordenação de Con-
tabilidade do SUS e Prestação de Contas/SES.
E, por estarem de acordo com o presente termo e condições nele es-
tabelecidas, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, a fim de gerar efeitos jurídicos e legais.

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

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
_________________________________________

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

Id: 2391696

RESOLUÇÃO SES Nº 2719 DE 09 DE MAIO DE 2022

ESTABELECE A TRANSFERÊNCIA DE RE-
CURSOS FINANCEIROS REFERENTES À
CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA O CUS-
TEIO DA UPA 24H MUNICIPAL DE SÃO GON-
ÇALO II - SANTA LUZIA (CNES 6903665).

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, no
uso de suas atribuições legais, conforme o que consta no SEI -
080001/001368/2022 e:
CONSIDERANDO:
- o Título II da Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de se-
tembro 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 finan-
ciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os
serviços de saúde do Sistema único de Saúde, em especial à 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;
- a Portaria nº 1.799, de 11 de agosto de 2009, que habilita Unidades
de Pronto Atendimento - UPA, no Estado do Rio de Janeiro e do mu-
nicípio de São Gonçalo;

- a Portaria nº 423, de 12 de março de 2012, que estabelece recur-
sos a serem incorporados ao Teto Financeiro Anual de Média e Alta
Complexidade do Estado do Rio de Janeiro e do Município de São
Gonçalo (RJ);
- a Portaria nº 883, DE 22 DE AGOSTO DE 2012, que qualifica a
Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h São Gonçalo II;
- a Portaria n° 1.913, de 5 de setembro de 2012, que estabelece re-
cursos a serem incorporados ao Teto Financeiro Anual de Média e
Alta Complexidade do Estado do Rio de Janeiro (RJ), em virtude da
qualificação da UPA 24h -São Gonçalo II;
- o Ofício n° 028/SEMSA/2022, de 14 de janeiro de 2022, onde o mu-
nicípio de São Gonçalo solicita a municipalização da UPA São Gon-
çalo II - CNES n° 6903665;
- 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 pro-
vidências, onde seu cumprimento é imprescindível para o regular re-
passe dos recursos de custeio previsto nesta resolução;
- a Deliberação CIB-RJ n° 6.339, de 11 de fevereiro de 2021, De-
liberação 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 cus-
teio das UPAs 24h municipais do Estado de Rio de Janeiro;
- a Deliberação CIB-RJ nº 6.699 de 04 de fevereiro de 2022 que pac-
tua a transferência de gestão da Unidade de Pronto Atendimento si-
tuada no município de São Gonçalo para gestão Municipal de São
Gonçalo, a partir da Competência Março de 2022;
- a Deliberação CIB-RJ nº 6.700 de 07 de fevereiro de 2022 que pac-
tua aa transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de
Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo referente à
contrapartida estadual para custeio da Unidade de Pronto Atendimento
24 horas São Gonçalo II - Santa Luzia (CNES 6903665), transferida
da gestão estadual para a gestão municipal de São Gonçalo;
- que cada UPA24H que for transferida da gestão estadual para ges-
tão municipal será custeada com valores médios previstos e pratica-
dos 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 destina-
dos à população em tempo integral, para garantir a assistência uni-
versal e gratuita à população.
R E S O LV E :
Art. 1° - Estabelecer a transferência de recursos financeiros de cus-
teio do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde
de São Gonçalo referente à contrapartida estadual para custeio da
Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h municipal de São Gonçalo II
- Santa Luzia (CNES 6903665), devidamente habilitada e qualificada
pelo Ministério da Saúde, passada da gestão estadual para a gestão
municipal de São Gonçalo.
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 20 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 Pron-
to Atendimento 24 horas Municipal que se encontre habilitada ou ha-
bilitada 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$ 11.240.000,00
Art. 3° - As unidades precisarão encaminhar bimestralmente à Sub-



ANEXO III 

TERMO DE COMPROMISSO 

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, o estabelecimentohospitalar , com endereço na , CEP 

,inscrito no CNPJ nº , CNES nº neste ato representado pelo(a) Sr (a). , CPF nº na condição de 

com legítimos poderes de representação resolvem, nos termos da Resolução nº _, para 

utilização do financiamento estadual para cirurgias eletivas visando reduzir a demanda 

reprimida existente nas filas das regulações municipais, celebrar o presente Termo nas 

seguintes condições: O pagamento da importância de R$ referente ao valor do financiamento 

estadual para cirurgias eletivas visando reduzir a demanda reprimida existente nas filas das 

regulações municipais. 

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

Municipal deSaúde - FMS, na conta corrente do Banco Bradesco. 

2. A Unidade Hospitalar não poderá deixar de utilizar os sistemas oficiais de informação. A 

descontinuidade dessa informação por período superior a 60 dias levará a interrupção 

imediata do repasse dos recursos. 

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

Janeiro nº _ , que conceder o financiamento estadual para cirurgias eletivas visando reduzir a 

demanda reprimida existente nas filas das regulações municipais e do presente Termo 

sujeitará os infratores às penalidades previstas na legislação. 

4. Os créditos financeiros não utilizados ou que deixaram de observar sua destinação deverão 

retornarao concedente devidamente atualizados, até o término do exercício financeiro. 

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, de______________de 2022. 

___________________________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

___________________________________ 

SECRETÁRIO ESTADO DE SAÚDE 
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