RESOLUÇÃO SES Nº 2760 DE 07 DE JUNHO DE 2022
INSTAURA TOMADA DE CONTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e competências, e conforme
o que consta no SEI080002/000578/2022
CONSIDERANDO o documentado no processo E-08/001/972/2019, em que foi apontada a não
apresentação da prestação de contas;
RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar Tomada de Contas com o fito de apurar possível dano ao erário decorrente
da não apresentação da prestação de contas da concessão do adiantamento em nome de
servidor, referente ao adiantamento de despesas miúdas, concedidas no processo
E08/001/3280/2013.
Art. 2º - Designar a Comissão de Tomada de Contas que será formada pelos servidores Celso
Ricardo Soares Guimarães - Id. Funcional: 4216311-0 (Presidente), Carla Pereira dos Santos de
Almeida - Id. Funcional: 4215070-1 e Wenceslau Caldeira Constantino - Id. Funcional: 30963664, para realizarem, a partir da publicação desta Resolução.
Art. 3º - Declarar que as servidoras relacionadas no art. 2º desta Resolução não se encontram
impedidas, conforme dispõe o caput e parágrafo único do Art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº
279, de 24 de agosto de 2017, de atuarem no procedimento.
Art. 4º - Os resultados dos trabalhos da Comissão de Tomada de Contas, materializados sob a
forma de relatório, serão encaminhados ao Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 07 de junho de 2022
ALEXANDRE O. CHIEPPE
Secretário de Estado de Saúde
RESOLUÇÃO SES Nº 2768 DE 08 DE JUNHO DE 2022
CONCEDE O APOIO FINANCEIRO PARA RESTABELECER A SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
MIRACEMA APÓS DESASTRE NATURAL SOFRIDO EM FEVEREIRO DE 2022, CONFIRMADO POR
MEIO DE DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 11/2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no exercício de suas atribuições legais, conforme o que
consta no Processo SEI080002/001643/2022, e
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 saúdeeaarticulação Inter federativa, 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 n.º 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre
os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema
Único de Saúde;
- a Portaria de consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre
as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação n.º 4, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre
os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde;
- o cenário de situação de calamidade pública e de situação de emergência relacionados às
chuvas ou outros desastres ocorridos nos municípios do estado do Rio de Janeiro;
- a atuação em situações de desastres com enfoque integral, em relação a sua origem e aos
danos provocados em todo o sistema de saúde;
- a necessidade de estabelecer estratégias e fortalecer as ações de preparação e resposta para
desastres relacionados ao período chuvoso;
- a Deliberação CIB-RJ nº 6.764, de 07 de abril de 2022, aprovada na 4ª Reunião Ordinária da
CIB-RJ realizada na mesma data, concedendo apoio financeiro em razão de desastre natural;
- o Decreto Municipal nº 11/2022 que declara Estado de Calamidade Pública nas áreas do
município de Miracema afetadas por inundação;
- as documentações anexadas ao Processo SEI-080001/002664/2022 e SEI080002/001643/2022 enviadas pela Secretária Municipal de Saúde e pelo Prefeito Municipal
de Miracema, respectivamente, demonstrando a crítica situação do município após o desastre
natural; e

- o relatório de visita técnica realizado pela equipe da Subsecretaria de Vigilância e Atenção
Primária à Saúde, constatando as perdas e danos sofridos pelo município após o desastre
natural.
R E S O LV E :
Art. 1º - Conceder apoio financeiro para restabelecer a saúde pública do município de
Miracema, em decorrência de desastre natural ocorrido no mês de fevereiro de 2022.
Parágrafo Único - A concessão decorre da visita técnica realizada por equipe técnica da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro - SES/RJ, constatando o desastre natural
sofrido pelo município de Miracema em fevereiro de 2022.
Art. 2º - O objeto desta resolução se refere à transferência de recursos de investimento do
Fundo Estadual de Saúde - FES para o Fundo Municipal de Saúde - FMS de Miracema para a
reforma e aquisição de equipamentos e mobiliários, para as unidades daquela municipalidade
afetadas pelo desastre natural.
Parágrafo Único - O apoio financeiro tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de
ações que visam restabelecer a oferta da atenção à saúde daquela municipalidade.
Art. 3º - A formalização do apoio financeiro será realizada por meio da assinatura do Termo de
Compromisso (Anexo I) desta Resolução.
Parágrafo Único - No Termo deverá constar as ações que serão executadas de acordo com o
tipo de despesa e conforme anexos do processo SEI-080002/001643/2022 onde constam as
áreas afetadas pelo desastre natural.
Art. 4º - Os recursos a serem transferidos são para investimento e o valor a ser repassado será
de R$ 1.912.600,00 (um milhão novecentos e doze mil e seiscentos reais), de acordo com o
critério populacional estabelecido no art. 5º da Deliberação CIB-RJ nº 6.764, de 7 de abril de
2022.
Art. 5º - A transferência de recurso deverá ser realizada ao Fundo Municipal de Saúde de
Miracema - CNPJ nº 036.285,484/0001-00, no Bando Bradesco - Agência nº 6789, Conta
Corrente nº 0000538-0, conforme solicitado pelo gestor municipal em Ofício nº 121/2022,
anexado ao processo SEI-080002/001643/2022
Art. 6° - Os recursos financeiros de que trata a presente Resolução, correrão via transferência
do FES para o FMS, na conta corrente do Banco Bradesco, da seguinte classificação
orçamentária: - Programa de Trabalho: PT 2961.10.302.0454.2727 - Apoio a Entes para Ações
de Saúde - Natureza da Despesa referente a 2022: 4440.41.01 - Fonte de Recursos: 100/122 Valor total da Resolução: R$ 1.912.600,00 (um milhão novecentos e doze mil e seiscentos
reais)
Art. 7º - A divisão da natureza de despesa foi realizada por porcentagem após análise dos
documentos enviados pela Secretaria Municipal de Saúde de Miracema, detalhando quanto
será destinado para investimento.

Parágrafo Único - Os recursos financeiros serão transferidos para o FMS em parcela única.
Art. 8º - A Secretaria Municipal de Saúde de Miracema deverá informar a equipe técnica da
SES/RJ, quanto ao andamento das obras.
Art. 9º - A prestação de contas do município que receber recursos, na forma estabelecida
nesta Resolução, será realizada de acordo com a Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de
2012, e com o Decreto Estadual nº 42.518/2010, naquilo que o Decreto não for contrário à Lei
Complementar.
Art. 10 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 08 de junho de 2022
ALEXANDRE OTÁVIO CHIEPPE
Secretário de Estado de Saúde
ANEXO ÚNICO
TERMO DE COMPROMISSO PARA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO AO
MUNICÍPIO DE MIRACEMA, EM DECORRÊNCIA DE DESASTRE NATURAL
Pelo presente Termo de Compromisso, de um lado a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro, com endereço na Rua México 128 - 5º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031142, inscrita no CNPJ nº 42.498.717/0001-55, neste ato representada pelo Secretário de
Estado de Saúde, Alexandre Otávio Chieppe, e do outro lado o Município de Miracema,
representado pelo(a) Sr (a).____________________, CPF nº _________________,
Secretário(a) Municipal de Saúde, com endereço na___________________________, CEP
__________, inscrita no CNPJ nº _________________, com legítimos poderes de
representação, resolvem, com fundamento na Deliberação CIB-RJ nº 6.764, de 07 de abril de
2022, que pactuou o repasse de recursos financeiros para apoio financeiro aos municípios
afetados por desastres naturais, celebrar o presente Termo nas seguintes condições:
1. Os recursos a serem transferidos deverão ser destinados ao desenvolvimento de ações que
visam restabelecer a oferta da atenção à saúde no município de Miracema, afetada em
decorrência de desastre natural ocorrido no mês de fevereiro de 2022;
2. A transferência do total de R$ 1.912.600,00 (um milhão novecentos e doze mil e seiscentos
reais) e será realizada em parcela única.
3. O repasse ocorrerá mediante transferência entre Fundos de Saúde, do Fundo Estadual de
Saúde - FES para o Fundo Municipal de Saúde - FMS;
4. Os recursos financeiros referentes a esta Resolução SES deverão ser aplicados
exclusivamente nas atividades elencadas na Deliberação CIB-RJ nº 6.764, de 07 de abril de
2022;

5. O não cumprimento das disposições contidas nesta Resolução sujeitará o infrator 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, -- de junho de 2022.
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