
RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/UERJ N° 1.053 DE 26 DE JULHO DE 2022 

DESCENTRALIZA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NA FORMA QUE ESPECIFICA. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE E O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - UERJ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no processo nº 

SEI- 080002/002127/2022, de acordo com a Lei nº 9.368 de 20 de Julho de 2021, que dispõe 

sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2022 (LDO), a Lei nº 9.550 

de 12 de janeiro de 2022 que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro 

para o exercício financeiro de 2022, e o Decreto n° 47.938 de 01 de fevereiro de 2022, que 

dispõe sobre a programação e execução orçamentária financeira e contábil para o exercício de 

2022, e o Decreto nº 42.436, de 30 de abril de 2010, que dispõe sobre a Descentralização da 

Execução de Créditos Orçamentários. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Descentralizar a execução do crédito orçamentário na forma a seguir especificada: 

I - OBJETO: “Análise comparativa dos modelos de contratação de prestadores de serviços de 

Saúde no Estado do Rio de Janeiro”. 

II - VIGÊNCIA: Início: 01/07/2022 Término: 31/12/2022 

III - DE/Concedente: Órgão 29 - Secretaria de Estado de Saúde - SES 

UO 2961 - Fundo Estadual de Saúde - FES 

UG 296100 - Fundo Estadual de Saúde - FES 

IV - PARA/Executante: Órgão 40 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

UO 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 

UG 404300 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. 

V - CRÉDITO: 

PT 2961.10.302.0461.8341 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar 

ND 3390 Fonte 100 Valor: R$ 703.929,60 

Art. 2º - As descentralizações serão efetivadas de acordo e dentro dos limites estabelecidos no 

decreto de execução orçamentária e financeira.  

Art. 3º - O executante se obriga a cumprir integralmente a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei 

Estadual n.º 287/79 e a Instrução Normativa AGE nº 24 de 10 de setembro de 2013, publicada 

no D.O. de 12 de setembro de 2013, que estabelece normas de organização e apresentação 

das prestações de contas de descentralização de créditos orçamentários no âmbito do Poder 

Executivo Estadual, com as alterações produzidas pelas Instruções Normativas AGE nº 25 de 31 

de janeirode 2014, publicada no D.O. de 04 de fevereiro de 2014 e AGE nº 27 de 14 de abril de 

2014, publicada no D.O. de 15 de abril de 2014. 



Art. 4º - O executante deverá encaminhar trimestralmente relatório de acompanhamento e 

avaliação físico - financeira ao órgão concedente, além da prestação de contas final do total 

dos valores recebidos, por meio de apresentação de relatório de cumprimento do objeto. 

Art. 5º - Os créditos orçamentários descentralizados não utilizados pelo executante serão 

devolvidos à concedente.  

Art. 6º - Os bens, materiais ou imateriais, adquiridos ou produzidos à conta dos créditos 

recebidos, integrarão o patrimônio do órgão concedente - qual seja, está SES/RJ. 

Parágrafo Único - Compete à entidade executora apresentar a relação dos bens que tiverem 

sido adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos recebidos, ao final da execução do 

objeto.  

Art. 7º - Os atos de que tratam esta Resolução estão sujeitos, motivadamente, à revogação, 

alterações ou modificações por razões de mérito - conveniência e oportunidade - do 

Administrador Público.  

Parágrafo Único - Na eventualidade de revogação, os créditos orçamentários descentralizados 

não utilizados pelo executante serão devolvidos ao concedente, e o executante deverá prestar 

contas de todo o crédito já executado. 

Art. 8º - Esta Resolução Conjunta entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2022 

ALEXANDRE OTÁVIO CHIEPPE 

Secretário de Estado de Saúde 

Unidade Concedente 

MÁRIO SERGIO ALVES CARNEIRO 

Reitor da UERJ 

Unidade Executante 

 


