
RESOLUÇÃO SES Nº 2721 DE 10 DE MAIO DE 2022 

INSTITUI O APOIO FINANCEIRO DO HOSPITAL GERAL NOVA IGUAÇU - HGNI, INTEGRANTE DO 

COMPONENTE DE APOIO AOS HOSPITAIS REGIONAIS DA METROPOLITANA - PAHI RM, E FIXA 

SUAS DIRETRIZES, PARA O ANO DE 2022.  

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

consta no processo SEI080001/006151/2022,  

CONSIDERANDO:  

- a Seção II, Capítulo II, do Título VIII da Constituição Federal, que dispõe sobre o Sistema Único 

de Saúde - SUS;  

- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes;  

- 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;  

- a Lei Complementar n° 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;  

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

setembro e 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 Resolução CIT nº 4, de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre a pactuação tripartite acerca 

das regras relativas às responsabilidades sanitárias no âmbito do Sistema Único de Saúde;  

- a Portaria de Consolidação do SUS nº 2, de 28 de setembro de 2017, em seu XXVI, Política 

Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), tendo como origem a Portaria GM/MS nº 3.390, de 

30 de dezembro de 2013, que Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo - se as diretrizes para a organização 

do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS);  

- a Deliberação CIB n° 6703 de 10 de fevereiro de 2022, que consolida o Programa de Apoio 

aos Hospitais Integrantes do Sistema Único de Saúde - PAHI nos municípios como política do 

estado do Rio de Janeiro. 

- a Deliberação Conjunta Ad Referendum CIB/RJ nº 66 de 30 de março de 2022 que pactua ad 

referendum, o apoio financeiro do HGNI, integrante do Componente Regional Metropolitana- 

PAHI/RM do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS.  

- a importância do fortalecimento dos estabelecimentos de saúde pública para o 

desenvolvimento do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio de Janeiro;  



- que o HGNI é um hospital de referência como Porta de Entrada Especializada tipo II (Portaria 

GM/MS nº 1.662/2018) da Rede de Urgência e Emergência pactuado no Plano de Atenção a 

Rede de Urgência e Emergência da Região Metropolitana 1 (Portaria GM/MS nº 1.276/2012; 

 - que o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) já foi motivo de determinação judicial quanto a 

manutenção do apoio financeiro por parte da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 

(SES/RJ), para a continuidade das transferência do Fundo Estadual de Saúde (FES) para o Fundo 

Municipal de Saúde de Nova Iguaçu (FMS-NI), referente ao cofinanciamento estadual dos 

serviços do HGNI.  

RESOLVE:  

Art. 1º - Instituir o Apoio Financeiro do Hospital Geral de Nova Iguaçu - HGNI, CNES 2798662, 

integrante do Componente de Apoio aos Hospitais Regionais da Metropolitana II e Baixada 

Fluminense - PAHI RM para ano de 2022, referente ao cofinanciamento estadual, cujo objetivo 

é a qualificação das unidades hospitalares, visando o aprimoramento da atenção hospitalar 

aos usuários do SUS no atendimento regional da média e alta complexidade.  

Art. 2° - O Componente referido no Art. 1º se constitui um componente do Programa de Apoio 

aos Hospitais Integrantes do Sistema Único de Saúde - PAHI.  

Art. 3° - O repasse financeiro será feito em parcelas, totalizando o valor anual de R$ 

276.000.000,00 (duzentos e setenta e seis milhões de reais).  

Art. 4º - O Hospital Geral de Nova Iguaçu - HGNI atende aos requisitos do Componente 

Regional Metropolitana - PAHI/RM listados a seguir:  

I - integra a esfera Administrativa Pública Municipal, ou estar sendo gerenciado pela Secretaria 

Municipal de Saúde por meio de intervenção pelo período de vigência do programa;  

II - atende outros Municípios da Região, consoante os princípios estabelecidos no Sistema 

Único de Saúde - SUS, e:  

a) Atende no mínimo de 10% (dez por cento) dos procedimentos de média complexidade aos 

demais municípios, e/ou;  

b) Atende no mínimo de 20% (vinte por cento) de alta complexidade aos demais municípios,  

III - não é hospital psiquiátrico ou asilar ou casa de repouso ou 100% para COVID-19;  

IV - possui produção informada no Sistema de Internação Hospitalar - SIH/SUS.  

Parágrafo Único - O HGNI foi classificado com base nos parâmetros descritos no Anexo I, da 

Resolução que institui o Componente de Apoio aos Hospitais Regionais da Metropolitana II e 

Baixada Fluminense - PAHI RM.  

Art. 5º - Os valores previstos poderão ser alterados pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio 

de Janeiro, mediante publicação de nova resolução, ressalvando-se o objeto da presente 

resolução, que não pode ser modificado.  



Art. 6º - O recurso deverá ser utilizado para custeio da unidade hospitalar.  

Art. 7º - É vedada a utilização dos recursos contemplados na presente resolução para 

pagamento das despesas relacionadas abaixo:  

I - Pagamento de aposentadorias e pensões;  

II - Assistência à saúde que não atenda ao princípio da universalidade (clientela fechada);  

III - Merenda escolar; 

 IV - Saneamento básico;  

V - Limpeza urbana;  

VI - Preservação e correção do meio ambiente;  

VII - Ações de assistência social não vinculada diretamente à execução das ações e serviços de 

saúde e não promovidas pelos órgãos de saúde do SUS;  

VIII - Ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos que não os especificados nas 

bases de cálculos das receitas próprias de estados e municípios;  

IX - Servidores inativos;  

X - Gratificação de função de cargos comissionados;  

XI - Pagamento de assessorias e/ou consultorias prestadas por servidores públicos 

pertencentes ao quadro do próprio hospital;  

Art. 8° - O Município de Nova Iguaçu fará jus ao recebimento dos valores desde que encaminhe 

ao Gabinete do Secretário de Estado da Saúde o Termo de Compromisso (Anexo I), 

devidamente assinado, pelo gestor municipal até 30 (trinta) dias após a data da publicação da 

Resolução.  

§ 1º - O Termo de Compromisso é o Anexo I da presente Resolução SES/RJ. § 2º - No ato da 

assinatura do Termo de Compromisso, o gestor municipal deverá informar, via ofício, o 

número da conta corrente e agência bancária do Banco Bradesco, de titularidade do Fundo 

Municipal de Saúde, para recebimento da transferência financeira.  

Art. 9°- Os recursos financeiros de que trata a presente resolução correrão via transferência do 

Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, na conta corrente 

do Banco Bradesco, com a seguinte classificação orçamentária: Programa de Trabalho: 

2961.10.302.0454.2717 Natureza da Despesa referente a 2022: 3340.41.01 Fonte de Recursos: 

100 Valor total da Resolução: R$ 276.000.000,00 (duzentos e setenta e seis milhões de reais)  

Art. 10 - O monitoramento será realizado por equipe técnica composta por profissionais da 

Secretaria de Estado de Saúde, que ficará responsável pela verificação se o hospital se 

encontra em atividade, em funcionamento, por meio da informação no Sistema de 

Informações Hospitalares - SIH. 



Art. 11 - A prestação de contas dos municípios que receberem recursos, deverá observar o 

disposto nesta resolução, bem como os ditames da Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro 

de 2012 e do Decreto Estadual nº 42.518/2010, naquilo que o Decreto não for contrário à lei 

complementar.  

Art. 12 - Os recursos transferidos terão como vigência de execução os anos de 2022 e 2023.  

Art. 13 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua de sua publicação, retroagindo ao mês 

de janeiro de 2022, ficando revogadas as disposições em contrário.  

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022 

ALEXANDRE O. CHIEPPE 

Secretário de Estado de Saúde 

ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO DO PAHI/RM  

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 o Município 

________________________, representado pelo (a) Sr (a).____________________, CPF nº 

_________________ Secretário Municipal de Saúde, nos termos do Componente de Apoio aos 

Hospitais Regionais Metropolitana - PAHI RM - no Estado do Rio de Janeiro, com respeito ao 

estabelecimento hospitalar ____________________, com endereço na 

___________________________, CEP __________, inscrito no CNPJ nº _________________, 

CNES nº __________, celebram o presente Termo nas seguintes condições:  

1. A transferência dos recursos no valor de R$ ___________ ,com base na classificação do 

Hospital, será repassado em parcelas.  

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

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

3. 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.  

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

de Janeiro nº _____________, que institui o Componente Regional Metropolitana II e Baixada 

Fluminense - PAHI/RM, e do presente Termo sujeitará os infratores às penalidades previstas na 

legislação. E, por estarem de acordo com o presente termo e condições nele estabelecidas, 

assinam este instrumento, 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 

 


