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NOTA

O Regimento Interno, documento caracterizado como Instrumento Normativo (IN),
apresenta o conjunto de normas estabelecidas para regulamentar à organização e o
funcionamento de cada órgão, detalhando os diversos níveis hierárquicos, as respectivas
competências das unidades existentes e os seus relacionamentos internos e externos.
Este instrumento vigora enquanto o órgão1 existir, sendo flexível diante das mudanças
constantes influenciadas pelos ambientes interno e externo, que podem afetar a dinâmica
organizacional. Deve acompanhar as alterações ocorridas na estrutura, por meio de
decretos evidenciando a transparência nas ações da gestão.
Para esta revisão foi planejado, rever as competências das unidades orgânicas2 até o nível
hierárquico de coordenação.

__________________________
1

Órgão é um grupo, instituído por autoridade competente, que reúne pessoas subordinadas

hierarquicamente, a fim de assumir, em caráter permanente ou não, uma função determinada.
2

As unidades orgânicas existem para a consecução efetiva da missão da organização e é por meio delas que

o órgão busca a melhor realização possível de determinadas incumbências.
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CAPÍTULO I
Das Finalidades
Art. 1º - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, órgão da
administração direta do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, tem por missão
formular e conduzir a política estadual de saúde, conforme os princípios e diretrizes do
SUS, garantindo a qualidade do cuidado a cada cidadão, visando ser reconhecida pela
gestão inovadora do SUS, capaz de garantir a saúde como direito fundamental.
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CAPÍTULO II
Da Organização

Art. 2º - A SES/RJ tem a seguinte estrutura organizacional:
I – Nível de Direção Superior:
a) Secretário de Estado de Saúde;
II – Órgãos de Assessoria direta ao Secretário:
b) Gabinete do Secretário;
III – Órgãos de Assessoria Jurídica e Acompanhamento de Contratos:
c) Subsecretaria Jurídica;
d) Subsecretaria de Acompanhamento de Contratos de Gestão;
IV – Órgãos de Planejamento, Gestão, Financeira e Administrativa:
e) Subsecretaria Geral;
f) Subsecretaria Executiva;
g) Subsecretaria de Gestão Estratégica;
h) Subsecretaria do Fundo Estadual de Saúde;
i) Subsecretaria de Integração;
V – Órgãos de Organização das Estratégias e Ações de Saúde e Regulação do Acesso
aos Serviços:
j) Subsecretaria de Atenção à Saúde;
k) Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde;
VI – Entidades vinculadas e/ou supervisionadas:
l) Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro – IASERJ;
m) Instituto Vital Brasil S.A. – IVB;
n) Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro – FSERJ;
o) Fundo Estadual de Saúde – FES;
VII – Órgãos Colegiados:
p) Conselho Estadual de Saúde – CES;
q) Conselho Estadual de Luta contra Tuberculose; e
r) Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

__________________________
(*)

DECRETO Nº 47.869 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021- Altera sem aumento de despesas, a estrutura
organizacional da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ.
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CAPÍTULO III

Das Competências dos Órgãos e Unidades

Seção I
Do Gabinete

Art. 3º - Ao Gabinete, representado pelo Secretário de Estado de Saúde, compete à
direção superior a condução das atividades da Secretaria, a definição de prioridades e
orientações para os trabalhos, conforme as diretrizes de governo e do Conselho Estadual
de Saúde, e em consonância com as orientações e princípios do Sistema Único de Saúde
- SUS, zelando por sua correta execução e pela qualidade dos serviços.
Parágrafo Único. O Secretário designará, por ato próprio, seu substituto em seus
afastamentos ou impedimentos regulamentares.
Seção II
Da Chefia de Gabinete
Art. 4º - À Chefia de Gabinete, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada ao Secretário de Estado de Saúde, compete:
I - fornecer assistência ao Secretário e aos Subsecretários;
II - apoiar administrativamente o Secretário de Saúde no âmbito de sua área de atuação;
III- expedir e publicar atos oficiais;
IV -coordenar cerimonial, eventos e a comunicação social da Secretaria;
V - apoiar o funcionamento do Conselho Estadual de Saúde e da Comissão Intergestores
Bipartite; e
VI - acompanhar e supervisionar as atividades exercidas pelas assessorias técnicas a ele
vinculadas.
Parágrafo único. O Gabinete do Secretário tem a seguinte estrutura interna:
I - Superintendência;
II - Assessorias;
III - Coordenações; e
IV - Gerências.
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Seção III

Das Superintendências, Assessorias, Coordenações e Gerências
Art. 5º - As Superintendências, as Assessorias, as Coordenações e as Gerências, unidades
orgânicas de assessoramento, pertencentes à estrutura interna do Gabinete, compete:
Subseção I
Da Assessoria Técnica de Atendimentos às Demandas do Ministério Público e
Defensoria
Art. 6º - À Assessoria Técnica de Atendimentos às Demandas do Ministério Público
e Defensoria, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada ao Gabinete
do Secretário, compete:
I - receber ofícios e outros documentos oriundos do Ministério Público do Estado – MPE,
Ministério Público Federal – MPF e Ministério Público do Trabalho – MPT, Defensoria
Pública do Estado – DPE e Defensoria Pública da União – DPU;
II - organizar os documentos recebidos de acordo com os procedimentos instaurados nas
respectivas instituições de controle e incluir no Sistema Eletrônico de Informação - SEI
III - solicitar informações às áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro – SES/RJ e acompanhar os prazos de resposta;
IV - confeccionar ofício com a resposta técnica adequada, endereçado à instituição
solicitante; e
V - protocolar a resposta no respectivo órgão de controle, avaliar a conclusão do processo
administrativo e/ou adoção de eventuais medidas posteriores que se fizerem necessárias.
Subseção II
Da Assessoria de Monitoramento e Qualidade das Unidades
Art. 7º - À Assessoria de Monitoramento e Qualidade das Unidades, unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada ao Gabinete do Secretário, compete:
I - promover e apoiar a melhoria da gestão do Sistema Único de Saúde - SUS em âmbito
regional e municipal;
II - estruturar, coordenar, monitorar e avaliar ações e políticas que subsidiem
tecnicamente municípios no desenvolvimento de ações relacionadas ao controle e
avaliação serviços;
III - participar da formulação e implementação da Política Estadual de Atenção à Saúde,
observando os princípios e diretrizes do SUS.
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Subseção III
Da Assessoria Técnica de Eventos

Art. 8º - À Assessoria Técnica de Eventos, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada ao Gabinete do Secretário, compete:
I - prestar assistência e contribuir na preparação de eventos, como: reuniões, congressos,
conferências, seminários, fóruns, ações de saúde, palestras, jornadas, simpósios, oficinas
e campanhas ligadas diretamente à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro –
SES/RJ;
II - cooperar com outros órgãos governamentais para elaboração e realização de qualquer
evento, uma vez que a SES/RJ esteja envolvida;
III - realizar a gestão de produção de material gráfico para eventos, material de papelaria,
alimentação (coffee-break), estruturas, equipamentos e reserva de espaços para realização
dos eventos; e
IV - realizar contato direto com empresas parceiras para levantamento de orçamento e
cotação de tudo que for necessário, conforme for a demanda do evento.
Subseção IV
Da Auditoria SUS
Art. 9º - À Auditoria SUS, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada ao Gabinete do Secretário, compete:
I - auditar a regularidade dos procedimentos técnico-científicos, contábeis, financeiros e
patrimoniais praticados por pessoas físicas e jurídicas, no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS, e identificar os fatores que possam impedir que as unidades de saúde
cumpram os seus objetivos finalísticos em relação ao atendimento à população;
II - integrar o Sistema Nacional de Auditoria - SNA como seu componente estadual, e
apoiar e cooperar tecnicamente os municípios para implementar e qualificar os
componentes municipais e as atividades de auditoria;
III - atuar como terceira linha de defesa, e prestar avaliação e assessoria independentes e
objetivas sobre a adequação e eficácia dos controles internos da Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, governança e gerenciamento de riscos;
IV - agir com independência em relação às responsabilidades da gestão, para assegurar
sua assertividade, autoridade e credibilidade, devendo atuar com liberdade de viés ou
interferência, no planejamento e prestação de seus serviços.
V - recomendar ao Secretário de Estado de Saúde, Subsecretários e Superintendentes, a
adoção de processos de trabalho e medidas corretivas, quando constatada a sua
necessidade, visando evitar, ou mitigar, impropriedades, falhas ou ilícitos, apoiando a
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gestão e contribuindo para o fortalecimento dos controles internos e da gestão baseada
em riscos;
VI - promover articulação com órgãos de controle externo, e órgãos congêneres, da
administração federal, estadual e municipal, com a finalidade de aprimoramento e
compartilhamento de boas práticas, e atuação em atividades conjuntas com vistas a
examinar a eficácia das estratégias, programas e ações de saúde, e o atendimento aos
princípios do Sistema Único de Saúde - SUS;
VII - desenvolver capacitações internas e externas em auditoria, com a finalidade de trazer
novas informações e conhecimento para área, além de fomentar a participação de seus
servidores em eventos externos que possam contribuir com a adaptação do setor às
melhores práticas nacionais e internacionais;
VIII - desenvolver e manter atualizado o Código de Ética da Auditoria SUS, e definir os
critérios para ingresso no setor;
IX - implantar e manter, na Auditoria SUS, Sistema de Gestão da Qualidade capaz de
mapear, e manter constante atualização, de todos os processos de trabalho, sejam
operacionais ou de apoio, com vistas a garantir a manutenção das boas práticas e a
melhoria contínua de todas as atividades do setor;
X - realizar monitoramento ativo de todas as recomendações exaradas de seus Relatórios
de Auditoria, a fim de averiguar a efetiva aplicação das proposições e produzir atualização
do cenário da gestão da saúde pública na SES/RJ, principalmente quando se tratar de
unidades cuja administração foi terceirizada; e
XI - promover a transparência ativa e acesso à informação, enviando todos os seus
relatórios para o Secretário de Estado de Saúde, para Subsecretaria de Controladoria Geral
da SES/RJ, e para o Conselho Estadual de Saúde, além de disponibilizar no portal da
SES/RJ o acesso à população, respeitando o preconizado na Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais – LGPD.
Subseção V
Da Coordenação de Auditoria Interna
Art. 10º - À Coordenação de Auditoria Interna, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Auditoria SUS, compete:
I - transmitir, para a equipe da Auditoria, as determinações e orientações emanadas do
Auditor-Chefe, e acompanhar sua implementação, oferecendo reportes diários, ou sob
demanda;
II - participar do planejamento das atividades de auditoria nas unidades de saúde próprias,
conveniadas, e órgãos internos da SES/RJ, de acordo com o Plano Estadual de Saúde e a
Programação Anual de Saúde;
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III - realizar auditoria da operação administrativa/financeira dos estabelecimentos de
saúde geridos pela SES/RJ, por Organizações Sociais de Saúde e pela Fundação Saúde;
IV - realizar auditoria assistencial nas ações de saúde nos estabelecimentos, por meio de
análise de dados, indicadores e padrões de conformidade relativos à produção de serviços
de saúde;
V – propor, e submeter à aprovação superior, normas e procedimentos para ações de
auditoria na sua área de atuação;
VI - analisar as denúncias recebidas na sua área de atuação, e avaliar, em conjunto com o
Auditor-Chefe, a possibilidade de abertura de novas auditorias;
VII - verificar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estadual de Saúde, por
intermédio do exame dos Relatórios de Gestão da SES/RJ, em cumprimento ao Art. 42
da Lei Complementar nº 141/2012, elaborando o respectivo Relatório de Auditoria;
VIII - participar de programas ligados à auditoria na sua área de atuação;
IX - promover a revisão dos procedimentos operacionais da Auditoria e instruções de
trabalho, com vistas a garantir observância às legislações atuais, a qualificação dos
relatórios e o processo de melhoria contínua do setor;
X - manter atualizada a legislação necessária ao desempenho das funções da Coordenação
e das equipes de auditoria;
XI - produzir relatórios gerenciais, de natureza quantitativa e qualitativa, com a finalidade
de controle e acompanhamento das atividades do setor, e realizar outras atividades
gerenciais, aderentes à Coordenação subsidiando o Auditor-Chefe na tomada de decisões;
e
XII - participar do processo de avaliação do desenvolvimento e performance da equipe
de Auditoria.
Subseção VI
Da Coordenação de Auditoria Externa
Art. 11º - À Coordenação de Auditoria Externa, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Auditoria SUS, compete:
I - transmitir, para a equipe da Auditoria, as determinações e orientações emanadas do
Auditor-Chefe, e acompanhar sua implementação, oferecendo reportes diários, ou sob
demanda;
II - participar do planejamento das atividades de auditoria no âmbito do SUS estadual;
III - examinar, quando solicitada por demanda aceita pelo setor, a aplicação dos recursos
financeiros estaduais transferidos aos fundos municipais;
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IV - cooperar tecnicamente com os municípios para a implementação e qualificação das
atividades de auditoria;
V - examinar as ações de saúde nos estabelecimentos, por meio de análise de dados,
indicadores e padrões de conformidade;
VI - examinar e auditar, quando solicitada, os sistemas municipais e Consórcios
Intermunicipais de Saúde;
VII - propor, e submeter à aprovação superior, normas e procedimentos para ações de
auditoria na sua área de atuação;
VIII - analisar as demandas oriundas de órgãos de controle externo, e as denúncias
recebidas na sua área de atuação, e avaliar, em conjunto com o Auditor-Chefe, a
possibilidade de abertura de novas auditorias;
IX - promover a revisão dos procedimentos operacionais da Auditoria e instruções de
trabalho, com vistas a garantir observância às legislações atuais, a qualificação dos
relatórios, e o processo de melhoria contínua do setor;
X - manter atualizada a legislação necessária ao desempenho das funções da Coordenação
e das equipes de auditoria;
XI - produzir relatórios gerenciais, de natureza quantitativa e qualitativa, com a finalidade
de controle e acompanhamento das atividades do setor, e realizar outras atividades
gerenciais, aderentes à Coordenação subsidiando o Auditor-Chefe na tomada de decisões;
e
XII - participar o processo de avaliação do desenvolvimento e performance da equipe de
Auditoria.
Subseção VII
Da Ouvidoria e Transparência Geral da SES/RJ
Art. 12º - À Ouvidoria e Transparência Geral da SES/RJ, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada ao Gabinete do Secretário, compete:
I - administrar sistemas de acesso, disponibilizados pela Ouvidoria e Transparência Geral
do Estado e Ministério da Saúde, entre o cidadão e a Administração Pública;
II - recepcionar, examinar e dar tratamento às manifestações e aos pedidos de acesso à
informação;
III - apoiar e gerenciar campanhas de fomento à cultura da transparência e de
conscientização do direito fundamental de acesso à informação para o incentivo à
participação popular e ao controle social das atividades e serviços oferecidos pela
Secretaria de Estado de Saúde;
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IV - realizar a mediação administrativa no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, com
as demais unidades do Órgão e entidades vinculadas, enquanto estas não tiverem uma
Unidade de Ouvidoria Setorial em sua estrutura, para a correta e ágil instrução das
demandas apresentadas, com o objetivo de manter o cidadão ciente quanto ao andamento
e resultado de sua manifestação e pedido de acesso à informação, a fim de que a conclusão
ocorra dentro do prazo legal estabelecido;
V - organizar, analisar, consolidar e guardar as informações oriundas das demandas
recebidas de seus usuários;
VI - elaborar relatórios gerenciais periódicos com indicadores e análises técnicas sobre
as atividades de ouvidoria e de acesso à informação, conforme orientações emanadas pela
Ouvidoria e Transparência Geral do Estado da Controladoria Geral do Estado;
VII - prover os gestores com informações, a partir de dados e estatísticas oriundos das
manifestações, e pedidos de acesso à informação dos usuários, de modo a revelar
oportunidades de melhoria ou inovação em seus processos institucionais;
VIII - gerenciar a elaboração e atualização da Carta de Serviços da SES, conforme
orientações da Controladoria Geral do Estado;
IX - subordinar-se tecnicamente ao Sistema de Controle Interno estadual, conforme
estabelecido pela Lei n° 7.989, de 14 de junho de 2018;
X - propor ações de educação continuada no âmbito da Ouvidoria e Transparência Geral
da SES e suas Ouvidorias Setoriais; e
XI - monitorar, acompanhar o desempenho das Ouvidorias Setoriais.
Subseção VIII
Da Coordenação de Acompanhamento das Ouvidorias Setoriais
Art. 13º - À Coordenação de Acompanhamento das Ouvidorias Setoriais, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Ouvidoria e Transparência Geral
da SES/RJ, compete:
I - monitorar e acompanhar, inclusive por meio de visitas técnicas, as atividades das
Ouvidorias Setoriais;
II - formular capacitação relacionada às atividades das Ouvidorias Setoriais;
III - promover apoio técnico na mediação e conciliação na resolução de conflitos entre o
cidadão e a administração no tocante às manifestações de ouvidoria, junto às Ouvidorias
Setoriais;
IV - fomentar a articulação e interação entre a Ouvidoria da SES e as Ouvidorias Setoriais;
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V - coletar, organizar e disponibilizar dados e informações relacionadas às atividades e
composição das Ouvidorias Setoriais;
VI - elaborar periodicamente, relatórios gerenciais, quantitativos e qualitativos, para o
acompanhamento do desempenho das Ouvidorias Setoriais;
VII - orientar a criação e estruturação das Ouvidorias Setoriais, inclusive no que tange à
acesso aos sistemas de ouvidoria; e
VIII - fomentar e apoiar a implantação e implementação de Ouvidorias do Sistema Único
de Saúde – SUS.
Subseção IX
Da Coordenação de Análise e Tratamento das Manifestações
Art. 14º - À Coordenação de Análise e Tratamento das Manifestações, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Ouvidoria e Transparência Geral
da SES/RJ, compete:
I - coordenar a operação e supervisão dos sistemas de recebimento das manifestações de
Ouvidoria;
II - formular capacitação relacionada às atividades da coordenação;
III - recepcionar, examinar e dar tratamento as denúncias, reclamações, solicitações,
sugestões, informações e elogios direcionados à SESRJ;
IV - encaminhar as manifestações de ouvidoria, conforme a matéria, às respectivas
unidades competentes, pertencentes a estrutura da SES;
V - encerrar, após análise, as manifestações de ouvidoria, arquivando aquelas que não
atendam aos critérios de admissibilidade;
VI - elaborar periodicamente, relatórios gerenciais, quantitativos e qualitativos, para o
acompanhamento do desempenho da Ouvidoria, no que tange às atividades da
coordenação; e
VII - coordenar a elaboração e atualização da Carta de Serviços da SES.
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Subseção X

Da Coordenação de Gestão da Transparência
Art. 15º - À Coordenação de Gestão da Transparência, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Ouvidoria e Transparência Geral da SES/RJ,
compete:
I - monitorar o recebimento e dar tratamento às solicitações e recursos de acesso à
informação no sistema eletrônico de informação ao cidadão;
II - monitorar o prazo de resposta aos pedidos de acesso à informação e recursos conforme
estabelecidos na legislação e realizar a mediação administrativa junto aos órgãos e
entidades estaduais visando ao seu cumprimento;
III - acompanhar as decisões recursais exaradas pela Controladoria Geral do Estado, por
meio da Ouvidoria e Transparência Geral do Estado, velando pelo seu cumprimento;
IV - Produzir dados e informações relativas às atividades de transparência do Órgão;
V - formular a realização de ações de capacitação nas matérias afetas à transparência e ao
acesso à informação no âmbito da SES;
VI - elaborar periodicamente, relatórios gerenciais, quantitativos e qualitativos, para o
acompanhamento do desempenho da Ouvidoria, no que tange às atividades da
coordenação;
VII - monitorar através do sítio eletrônico da SES no intuito de verificar o fiel
cumprimento do estabelecido na Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e no Decreto
Estadual 46.475 de 25 de outubro de 2018; e
VIII - propor procedimentos, regras e padrões de divulgação para o aprimoramento da
transparência ativa da SES.
Subseção XI
Da Corregedoria Geral da SES
Art. 16º - À Corregedoria Geral da SES, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada ao Gabinete do Secretário, compete:
I - fiscalizar as atividades funcionais dos órgãos e agentes públicos;
II - realizar correição e inspeção nos diversos setores da Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro – SES/RJ, objetivando medidas administrativas e disciplinares cabíveis
e necessárias ao bom funcionamento do serviço público em vista do que for apurado;
III - planejar, acompanhar, coordenar, orientar, avaliar e controlar apurações
administrativas e atividades de correição executadas no âmbito da Secretaria de Estado
de Saúde;
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VI - promover correição nas unidades da SES/RJ, visando à verificação da regularidade
e eficiência dos serviços e a sugestão de providências necessárias a seu aprimoramento;
V - acompanhar as Sindicâncias instauradas no âmbito da SES/RJ, inclusive por ato
próprio, e os Processos Administrativos Disciplinares - PAD instaurados por ato do
Secretário de Estado de Saúde;
VI - promover e gerenciar as atividades de inteligência no âmbito da SES/RJ;
VII - determinar investigações preliminares e/ou instaurar Processos Administrativos de
Responsabilização - PAR de pessoas jurídica, com recomendação de adoção das medidas
e/ou sanções pertinentes;
VIII - avaliar as denúncias/comunicações de possíveis irregularidades enviadas ao
Gabinete do Secretário;
IX - requisitar servidores públicos efetivos ou de cargo comissionado para constituir
comissão em processos de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar - PAD;
X - requisitar servidores públicos efetivos para constituir comissões em Processos
Administrativos de Responsabilização - PAR;
XI - indicar a autoridade instauradora em processos de Sindicância, os servidores de
outros setores que integrarão as comissões de sindicância e sindicantes, ou nas hipóteses
de impedimento legal, indicar substitutos;
XII - atender solicitações de informações de órgãos externos como Tribunal de Justiça,
Tribunal de Contas, Ministério Público, Corregedoria-Geral do Estado, Auditoria-Geral
do Estado, Delegacia de Polícia, entre outros; e
XIII - promover capacitação de servidores para desempenho das atividades inerentes à
Corregedoria Geral.
Subseção XII
Da Coordenação de Procedimentos Administrativos de Responsabilização das
Pessoas Jurídicas
Art. 17º - À Coordenação de Procedimentos Administrativos de Responsabilização
das Pessoas Jurídicas, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à
Corregedoria Geral da SES/RJ, compete:
I - assistir o Corregedor Geral da SES/RJ na supervisão e monitoramento dos
procedimentos de responsabilização de entes privados instaurados no âmbito Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
II - indicar à autoridade instauradora, os integrantes das comissões de responsabilização
de entes privados, ou, nas hipóteses de impedimento legal, indicar o substituto eventual;
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III - buscar meios de capacitação dos servidores com a finalidade de promover o
aperfeiçoamento das atividades relacionadas à responsabilização de entes privados;
IV - requisitar servidores públicos estaduais para constituição de comissões de
responsabilização administrativa de entes privados, bem como para a realização de
perícias;
V - requisitar às unidades da SES/RJ documentos e informações necessários à instrução
de procedimentos em curso;
VI - solicitar a pessoas naturais e jurídicas de direito privado documentos e informações
necessários à instrução de procedimentos em curso na SES/RJ;
VII - realizar estudos para o aprimoramento da atividade de responsabilização
administrativa de entes privados;
VIII - instruir, conduzir e propor a instauração de processos administrativos que tenham
por objeto a apuração de responsabilidade de entes privados decorrente de sua relação
com a administração pública estadual;
IX - manter controle atualizado de demandas externas relacionadas a pedidos de
informações de procedimentos administrativos de responsabilização de entes privados e
zelar por seu atendimento tempestivo; e
X - manter controle atualizado dos trabalhos desenvolvidos pelas comissões de
procedimentos de entes privados no âmbito da SES/RJ.
Subseção XIII
Da Coordenação de Apuração de Denúncias e Sindicâncias
Art. 18º - À Coordenação de Apuração de Denúncias e Sindicâncias, unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada à Corregedoria Geral da SES/RJ, compete:
I - assistir o Corregedor-Geral da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro –
SES/RJ na supervisão e monitoramento dos procedimentos de Sindicância e Processo
Administrativo Disciplinar - PAD;
II - analisar e sanear os procedimentos de apuração sumária a serem instaurados no âmbito
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, de acordo com o Manual do
Sindicante, aprovado pelo Decreto nº 7526 de 06 de setembro de 1984, o Decreto-Lei 220
de 18 de março de 1975 e o Decreto 2479 de 08 de março de 1979;
III - avaliar as denúncias e comunicações de possíveis irregularidades enviadas ao
Gabinete do Secretário e à Corregedoria-Geral da SES/RJ;
IV - orientar as Comissões de Sindicância e Sindicantes nomeados por meio de Portaria
de Instauração de Sindicância, sobre os trabalhos;
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V - supervisionar os procedimentos das Comissões de Sindicância e Sindicantes
nomeados por meio de Portaria de Instauração de Sindicância;
VI - analisar as sindicâncias concluídas, verificando a instrução processual e o relatório
conclusivo, quanto a forma e conteúdo, de acordo com o Manual do Sindicante, aprovado
pelo Decreto nº 7526 de 06 de setembro de 1984, o Decreto-Lei 220 de 18 de março de
1975, Decreto 2479 de 08 de março de 1979 e outras legislações pertinentes;
VII - ordenar juntamente com o Corregedor às adequações necessárias dos trabalhos de
sindicância, as Comissões de Sindicâncias ou Sindicantes; e
VIII - coordenar as capacitações de servidores para desempenho das atividades inerentes
a Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar promovidas pelo Corregedor-Geral.
Subseção XIV
Da Assessoria de Controle Interno da SES
Art. 19º - À Assessoria de Controle Interno da SES, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada ao Gabinete do Secretário, compete:
I - apoiar o aperfeiçoamento das práticas administrativas da Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro – SES/RJ;
II - monitorar a execução do ciclo orçamentário e a utilização dos recursos públicos,
dando ciência de eventuais anormalidades ao Secretário de Estado de Saúde;
III - orientar gestores quanto à utilização e prestação de contas dos recursos transferidos
a entidades públicas e privadas, por meio de convênios, acordos, termos de parceria e
instrumentos congêneres;
IV - monitorar as recomendações da Controladoria Geral do Estado e as determinações
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, concernentes à Prestação de Contas
Anual, assessorando os gestores responsáveis e o Secretário a fim de dar cumprimento;
V - assessorar e orientar os gestores quanto ao cumprimento das normas de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial;
VI - apoiar a implantação da gestão de riscos e aprimoramento da estrutura de controles
primários, atuando para fomentar a Auditoria Baseada em Riscos; e
VII - elaborar o Relatório Anual de Atividade do Controle Interno de Auditoria, o Plano
Anual de Auditoria Interna, bem como os Relatórios de Auditoria Interna, na forma da
regulamentação complementar editada pelo Controlador Geral do Estado.
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Subseção XV

Da Coordenação de Controle Interno Operacional
Art. 20º - À Coordenação de Controle Interno Operacional, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Assessoria de Controle Interno da SES/RJ,
compete:
I - analisar os relatórios contábeis da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro –
SES/RJ com o propósito de avaliar a conformidade dos registros contábeis;
II - emitir relatório sobre as verificações realizadas nos balanços e balancetes da SES/RJ,
propondo as eventuais correções e recomendações, quanto a registros incorretos ou não
realizados;
III - propor padronização de ações e procedimentos financeiros e orçamentários a serem
adotados pelas Organizações Sociais de Saúde e pelas unidades vinculadas à SES/RJ,
especialmente para a uniformização de informações a serem prestadas para a SES/RJ;
IV - analisar os controles internos da área financeira das Organizações Sociais de Saúde
e das unidades vinculadas à SES/RJ, no que tange à execução orçamentária e financeira;
e
V - elaborar, em conjunto com as demais coordenações da Assessoria de Controle Interno
da SES/RJ, o Relatório Anual de Atividades do Controle Interno e o Plano Anual de
Auditoria Interna; bem como os Relatórios de Auditoria Interna, na forma da
regulamentação complementar editada pelo Controlador Geral do Estado.
Subseção XVI
Da Coordenação de Avaliação de Risco
Art. 21º - À Coordenação de Avaliação de Risco, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Assessoria de Controle Interno da SES/RJ, compete:
I - apoiar a implantação da gestão de riscos e aprimoramento da estrutura de controles
primários, atuando para fomentar a Auditoria Baseada em Riscos;
II - supervisionar o mapeamento e análise dos riscos-chave que podem comprometer a
prestação de serviços da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
III - fomentar a aplicabilidade de mecanismos, técnicas e boas práticas de gerenciamento
de riscos na SES/RJ;
IV - avaliar se as recomendações de melhorias nos controles internos foram devidamente
implementadas pelos gestores, especialmente aquelas que possam impactar o risco de
conformidade e de imagem da SES/RJ;
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V - apreciar os relatórios emitidos pelos Órgãos Reguladores e órgãos de controle interno
ou externo no tocante às deficiências dos controles internos e de conformidade e
respectivas providências das áreas envolvidas;
VI - coordenar o planejamento das ações estratégicas e exercer a supervisão e
coordenação das atividades dos setores integrantes da estrutura desta Assessoria de
Controle Interno; e
VII - elaborar, em conjunto com as demais coordenações da Assessoria de Controle
Interno da SES/RJ, o Relatório Anual de Atividades do Controle Interno e o Plano Anual
de Auditoria Interna; bem como os Relatórios de Auditoria Interna, na forma da
regulamentação complementar editada pelo Controlador Geral do Estado.
Subseção XVII
Da Coordenação de Análise e Avaliação das Prestações de Contas dos Contratos e
Convênios
Art. 22º - À Coordenação de Análise e Avaliação das Prestações de Contas dos
Contratos e Convênios, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada
à Assessoria de Controle Interno da SES/RJ, compete:
I - avaliar, analisar e emitir relatórios sobre o aspecto de conformidade, os contratos e
convênios firmados com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, de
acordo com planejamento prévio (exceto para os contratos dos estabelecimentos de saúde
geridos pela SES/RJ, por Organizações Sociais de Saúde e pela Fundação Saúde); e
II - elaborar, em conjunto com as demais coordenações da Assessoria de Controle Interno
da SES/RJ, o Relatório Anual de Atividades do Controle Interno e o Plano Anual de
Auditoria Interna; bem como os Relatórios de Auditoria Interna, na forma da
regulamentação complementar editada pelo Controlador Geral do Estado.
Subseção XVIII
Da Coordenação de Revisão e Tomada de Contas
Art. 23º - À Coordenação de Revisão e Tomada de Contas, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Assessoria de Controle Interno da SES/RJ,
compete:
I - emitir Relatório de Auditoria sobre a prestação de contas anual de gestão da Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ e Fundo Estadual de Saúde observadas
as normas do órgão central de controle interno e do controle externo;
II - emitir Relatório de Auditoria sobre as tomadas de contas regulares e especiais
realizadas pela Comissão de Tomada de Contas, observadas as normas do órgão central
de controle interno e do controle externo;
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III - emitir Relatório sobre as prestações de contas de Descentralização de Crédito
apresentadas;
IV - emitir Relatório sobre as prestações de Contas referentes aos bens móveis e bens em
almoxarifado da SES/RJ;
V - elaborar, em conjunto com as demais coordenações da Assessoria de Controle Interno
da SES/RJ, o Relatório Anual de Atividades do Controle Interno e o Plano Anual de
Auditoria Interna; bem como os Relatórios de Auditoria Interna, na forma da
regulamentação complementar editada pelo Controlador Geral do Estado; e
VI - monitorar as tomadas de contas determinadas pelo TCE-RJ, CGE, MP à SES/RJ,
além das demandas internas.
Subseção XIX
Da Coordenação de Governança
Art. 24º - À Coordenação de Governança, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Assessoria de Controle Interno da SES/RJ, compete:
I - dirigir, organizar, orientar e controlar as atividades de Compliance da SES/RJ;
II - supervisionar a governança, a integridade e a gestão de riscos das unidades da SES/RJ;
III - supervisionar o relacionamento da SES com organismos internacionais e entidades
da Administração Federal, Estadual, Municipal, e outros poderes nos assuntos que
impliquem na governança, integridade ou gestão de risco; e
IV - liderar a realização de fóruns de intercâmbio, seminários, workshops e outros meios
de produção de informações e conhecimento, sobre temas de governança, gestão de riscos
e integridade para a SES/RJ.

Subseção XX
Da Coordenação de Integridade
Art. 25º - À Coordenação de Integridade, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Assessoria de Controle Interno da SES/RJ, compete:
I - acompanhar o desenvolvimento, implantação e execução do Programa de Integridade
da SES/RJ;
II - acompanhar o desenvolvimento, implantação e execução do Código de Ética e
Conduta dos Servidores da SES/RJ;
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III - supervisionar o relacionamento da SES com organismos internacionais e entidades
da Administração Federal, Estadual, Municipal, e outros poderes nos assuntos que
impliquem integridade;
IV - acompanhar a realização de fóruns de intercâmbio, seminários, workshops e outros
meios de produção de informações e conhecimento, sobre temas de governança, gestão
de riscos e integridade para a SES/RJ; e
V - analisar e avaliar propostas de normas, procedimentos e regulamentos no âmbito da
SES, visando assegurar sua conformidade com as metas, do programa de integridade.
Subseção XXI
Da Assessoria de Comunicação Social e Visual
Art. 26º - À Assessoria de Comunicação Social e Visual, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada ao Gabinete do Secretário, compete:
I - formular estratégias de comunicação do órgão, produzindo conteúdos institucionais,
seja digital ou impresso, respondendo demandas de imprensa, produzindo campanhas de
conscientização e divulgando serviços e boas práticas na saúde do Estado, planejando e
organizando eventos;
II - assessorar, Acompanhar, preparar e determinar porta-vozes para entrevistas
dependendo de cada tipo de assunto; planejar e organizar entrevistas coletivas;
III - propor formato da comunicação à imprensa: releases, notas, pronunciamentos,
entrevistas, etc.;
IV - estabelecer fluxos e prazos para as ações de mídia: resposta em caso de uma crise;
envio de releases; entrevistas, etc.;
V - fazer uso das novas tecnologias e mídias sociais para a dar respostas à imprensa e à
sociedade de forma clara e transparente;
VI - desenvolver e apoiar na elaboração de sites, campanhas e páginas informativas sobre
iniciativas da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
VII - formular estratégias de divulgação especiais para eventos do calendário de saúde;
VIII - produzir e orientar a construção de roteiros, vídeos, animações, podcast e todo tipo
de material gráfico e interativo que auxilie na comunicação das informações visando
acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde – SUS; e
IX - produzir e apoiar as áreas técnicas da SES/RJ na construção e revisão de conteúdos
institucional e técnico; atualizar sites e hotsites da SES/RJ; produzir e acompanhar lives,
transmissões de seminários, fóruns e coletivas virtuais.
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Subseção XXII

Da Coordenação Técnica de Design e Inovação
Art. 27º - À Coordenação Técnica de Design e Inovação, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Assessoria de Comunicação Social e Visual,
compete:
I - desenvolver peças gráficas para eventos institucionais de todos os setores da Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ no que tange a banners científicos,
marcas, mapas, campanhas, personagens, dentre outros;
II - diagramar protocolos, cartazes, cadernos, cartilhas e boletins impressos ou digitais,
dentre outros materiais informativos de divulgação à imprensa e para orientação e
educação em saúde da população;
III - criar identidade visual institucional dos veículos e serviços móveis da Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
IV - desenvolver, gerenciar e implementar os projetos de Sinalização e Ambiência e
acompanhar a produção e a instalação nas unidades da rede SES/RJ;
V - desenvolver peças para Design Digital das nossas mídias digitais: criação de cards,
ilustrações e animações que são publicados em nossas redes sociais para orientação e
educação em saúde da população; e
VI - desenvolver Design Estratégico promovendo conceitos de design aplicados como
ferramenta de gestão voltada ao desenvolvimento de estratégias organizacionais e
projetos especiais da SES/RJ auxiliando a criação de novos serviços e a otimização de
processos.
Subseção XXIII
Da Coordenação Técnica de Comunicação Interna
Art. 28º - À Coordenação Técnica de Comunicação Interna, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Assessoria de Comunicação Social e Visual,
compete:
I - prestar assistência na realização de eventos presencial ou online, tais como, reuniões,
congressos, conferências, seminários, fóruns, ações de saúde, palestras, jornadas,
simpósios, oficinas e campanhas ligadas diretamente à Secretaria de Estado de Saúde do
Rio de Janeiro – SES/RJ;
II - produzir material gráfico digital para divulgação dos eventos e apoiar nas
transmissões, seja pelo canal do Youtube ou outras plataformas digitais;
III - realizar reportagens para os sites da SES/RJ a partir do material apurado nos eventos;
produzir vídeos e podcasts institucionais;
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IV - analisar e realizar revisão, edição e projeto gráfico de todo material produzido pelas
áreas técnicas da SES/RJ; e
V - atuar na Elaboração de hotsites para conteúdo específicos das áreas técnicas.
Subseção XXIV
Da Assessoria Operacional de Eventos
Art. 29º - À Assessoria Operacional de Eventos, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada ao Gabinete do Secretário, compete:
I - planejar, fiscalizar e implementar eventos e ações de saúde pública;
II - elaborar e operacionalizar planos de ação para emergências em saúde pública;
III - organizar, operacionalizar e/ou fiscalizar ações vinculadas a eventos diversos
(Campanhas de atendimento e orientação à população carcerária, Campanhas de
Vacinação, Semana da Saúde); e
IV - assessorar tecnicamente as Secretarias Municipais em casos de emergência em saúde
pública.
Subseção XXV
Da Coordenação dos Hospitais de Campanha
Art. 30º - À Coordenação dos Hospitais de Campanha, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Assessoria Operacional de Eventos, compete:
I - formular Estudos Técnicos preliminares - ETP e Termos de Referência - TR, quando
necessário;
II - supervisionar as ações de mobilização e desmobilização de estrutura, conforme
demanda; e
III - planejar a logística de transporte de grandes volumes oriundos dos diferentes setores
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ.
Subseção XXVI
Da Gerência de Operações dos Hospitais de Campanha
Art. 31º - À Gerência de Operações dos Hospitais de Campanha, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação dos Hospitais de Campanha,
compete:
I - acompanhar os processos do Sistema Eletrônico de Informações - SEI;
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II - controlar a prestação dos serviços terceirizados que atuam na sede do Hospital de
Campanha;
III - operacionalizar as ações de mobilização e desmobilização de estruturas, conforme
demanda; e
IV - executar o transporte de grandes volumes oriundos dos diferentes setores da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ.
Subseção XXVII
Da Superintendência de Operações Aéreas da Saúde - SOAer
Art. 32º - À Superintendência de Operações Aéreas da Saúde - SOAer, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada ao Gabinete do Secretário,
compete:
I - assessorar o Secretário de Estado de Saúde nos assuntos referentes às operações aéreas,
com vistas ao melhor emprego dos meios aéreos no exercício de suas atividades;
II - gerenciar as atividades e necessidades da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro – SES/RJ no que tange as demandas aéreas; e
III - dirigir, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos desenvolvidos pela
superintendência.
Subseção XXVIII
Da Assessoria de Segurança de Voo
Art. 33º - À Assessoria de Segurança de Voo, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Operações Aéreas da Saúde - SOAer,
compete:
I - assessorar nos assuntos e atividades ligadas ao Serviço de Prevenção e Investigação
de Acidentes Aeronáuticos;
II - promover a mentalidade de segurança de voo em todo pessoal envolvido em
atividades aéreas, operacionais, administrativas e de manutenção de aeronaves da
unidade;
III - formular e propor, para a aprovação da superintendência, a doutrina de segurança de
voo da unidade;
IV - elaborar e executar plano de adestramento na área de interesse da segurança de voo;
e
V - elaborar, orientar e supervisionar a coleta e análise dos relatórios de perigo na unidade,
apresentando seus resultados à superintendência.
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Subseção XXIX
Da Assessoria de Projetos e Aquisições

Art. 34º - À Assessoria de Projetos e Aquisições, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Operações Aéreas da Saúde - SOAer,
compete:
I - assessorar o Superintendente nos assuntos e atividades pertinentes aos projetos e
aquisição de bens e serviços afetos à aviação;
II - confeccionar e tramitar todos os processos administrativos e financeiros que envolvam
processos licitatórios, relativos a aquisições de bens e serviços; e
III - gerenciar os projetos e promover a interlocução entre as áreas.
Subseção XXX
Da Coordenação Operacional
Art. 35º - À Coordenação Operacional, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Operações Aéreas da Saúde - SOAer,
compete:
I - assessorar o Superintendente nas atividades Operacionais desenvolvidas, através das
suas respectivas Seções;
II - assegurar os meios necessários para o desempenho das atividades operacionais;
III - apresentar estudos visando à implantação de Normas Gerais de Ação - NGAs e
Circulares Operacionais - COps, bem como estimular o estudo e a utilização de inovações
no serviço; e
IV - capacitar e manter os profissionais atualizados conforme exigências da Agência
Nacional de Aviação Civil – ANAC.
Subseção XXXI
Da Seção Operacional
Art. 36º - À Seção Operacional, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Coordenação Operacional, compete:
I - zelar pela excelência nas atividades aéreas, bem como, pelo controle do compêndio de
informações aeronáuticas e das horas de voo dos pilotos;
II - ser o elo entre os meios aéreos e as necessidades operacionais, bem como o
acompanhamento do perfeito atendimento às missões aéreas;
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III - realizar as atividades necessárias para a instrução dos tripulantes, através do
treinamento ou da especialização, visando sempre o aprimoramento da tripulação no
desempenho das diversas missões;
IV - fiscalizar as execuções de inspeções, reparos e manutenções tanto preventivas ou
corretivas que possam ser realizadas nas aeronaves;
V - manter os suprimentos e insumos aeronáuticos controlados, organizados e
devidamente acondicionados, além de manter atualizados os contatos com fabricantes,
fornecedores e distribuidores de equipamentos e peças, sendo sua responsabilidade o
controle dos equipamentos da Unidade;
VI - acompanhar o apoio nos transportes aeromédicos: Transporte Inter Hospitalar - TIH,
Transporte de Órgão Vital - TROV;
VII - apoiar nas missões em que se faça necessária à presença de pessoal da área de saúde,
bem como de material, quando de eventos emergenciais e das ações de Defesa Civil; e
VIII - selecionar pessoal especializado para compor a tripulação aeromédica.
Subseção XXXII
Da Coordenação Administrativa
Art. 37º - À Coordenação Administrativa, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Operações Aéreas da Saúde - SOAer,
compete:
I - assessorar o Superintendente nas atividades administrativas desenvolvidas, através das
suas respectivas Seções;
II - assegurar os meios necessários para o desempenho das atividades administrativas; e
III - fiscalizar as execuções das atividades administrativas.
Subseção XXXIII
Da Seção Administrativa
Art. 38º - À Seção Administrativa, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Coordenação Administrativa, compete:
I - confeccionar documentos, tais como: requerimentos, partes, ofícios, portarias,
assentamentos e memorandos;
II - executar as atividades administrativas de almoxarifado, de aprovisionamento e
serviço, de assistência social e de segurança;
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III - executar as atividades administrativas de manutenção de viaturas, equipamentos
motomecanizados e transporte de pessoal; e
IV - auxiliar o Superintendente nas questões de planejamento e gerenciamento das obras
e serviços de infraestrutura, ficando sob responsabilidade desta seção os assuntos
inerentes à manutenção e preservação da área de hangaragem das aeronaves.
Seção IV
Da Subsecretaria Jurídica
Art. 39º - À Subsecretaria Jurídica unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada ao Secretário de Estado de Saúde, compete:
I - prestar assistência jurídica ao Secretário no controle da legalidade administrativa dos
atos por ele praticados ou ratificados;
II - proceder ao exame prévio e conclusivo de editais de licitação, contratos e
instrumentos congêneres a serem celebrados e publicados, bem como de atos pelos quais
se reconheça a inexigibilidade ou a dispensa de licitação;
III - articular com a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE-RJ, visando
à orientação normativa e controle técnico das atividades jurídicas, bem como o
encaminhamento e acompanhamento do andamento de assuntos e feitos judiciais
relacionados à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ e suas unidades
internas em todas as esferas e graus de jurisdição, em conformidade com as normas do
Sistema Jurídico Estadual;
IV - receber e providenciar o cumprimento dos mandados judiciais, inclusive os dirigidos
pessoalmente ao Secretário, bem como o controle de prazos de processos e de
atendimento de solicitações dos poderes legislativos e judiciários;
V - articular com as demais secretarias e entidades do Governo do Estado visando à
integração das ações estratégicas definidas para a SES/RJ; e
VI - promover interfaces da secretaria com o Ministério da Saúde e outros órgãos
executivos do governo federal visando à programação e operacionalização de planos,
programas e ações estratégicas no âmbito da SES/RJ.
Parágrafo único. A Subsecretaria Jurídica tem a seguinte estrutura interna:
I - Assessorias; e
II - Coordenações.
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Seção V
Das Assessorias e Coordenações

Art. 40º - As Assessorias e as Coordenações unidades orgânicas de assessoramento,
pertencente à estrutura interna da Subsecretaria Jurídica:

Subseção XXXIV
Da Assessoria Jurídica
Art. 41º - À Assessoria Jurídica, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Subsecretaria Jurídica, compete:
I - assessorar o Secretário no controle interno da legalidade dos atos dos órgãos da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
II - assessorar o Secretário na interpretação de atos normativos, de atos editados pelo
Poder Público, de contratos e outros instrumentos celebrados pela SES/RJ;
III - colaborar na elaboração de minutas de atos administrativos, de decretos e de
anteprojetos de lei de interesse da SES/RJ;
IV - examinar, previamente, os projetos de reforma estatutária, os acordos de acionistas
e quaisquer outros atos da SES/RJ em relação aos quais a legislação exija a aprovação do
Secretário ou do Governador do Estado;
V - examinar e aprovar, previamente, observadas as minutas padronizadas pela
Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE-RJ, as minutas de editais de
concurso público, de licitação, de contratos, convênios, termos de cooperação, ajustes e
acordos, inclusive de natureza trabalhista, previdenciária e tributária;
VI - opinar, previamente, sobre os atos em que se pretenda reconhecer a inexigibilidade
ou decidir pela dispensa de licitação, ressalvados, a critério do administrador, os atos de
dispensa em razão do valor;
VII - elaborar as minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário em
mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data impetrados
contra ato do Secretário e, a pedido deste, contra ato de outra autoridade superior da
SES/RJ;
VIII - remeter à PGE-RJ cópia da petição inicial e das informações prestadas, no caso do
inciso anterior, bem como cópia das decisões judiciais que lhes forem comunicadas pelo
Poder Judiciário;
IX - fornecer à PGE-RJ os subsídios necessários à defesa do Estado em juízo, velando
pelo cumprimento dos prazos por parte dos órgãos da SES/RJ que disponham da
informação, bem como pela resposta integral às indagações formuladas;
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X - supervisionar, sob a coordenação da PGE-RJ, as atividades dos serviços jurídicos da
SES/RJ;
XI - emitir pronunciamento em processos e assuntos que envolvam matéria jurídica da
SES/RJ, cujo exame tenha sido solicitado pelo Secretário, Subsecretário, ou autoridade
competente;
XII - sugerir medidas cabíveis em relação aos atos administrativos de interesse da
SES/RJ, propondo a edição de normas legais ou regulamentares;
XIII - assistir às autoridades da SES/RJ na elaboração de informações em mandado de
segurança, prestando elementos e indicações necessárias para a eventual suspensão da
medida liminar;
XIV - examinar, quanto à forma, conteúdo e legalidade os atos formulados pela SES/RJ;
XV - aconselhar, juridicamente, o Secretário ou Subsecretário de Estado no exercício de
suas funções;
XVI - apreciar processos de recursos humanos e demandas relacionadas a servidores, tais
como: gratificações, licenças, averbações de tempo de serviço, revisões de vencimentos
e aposentadorias;
XVII - zelar pela uniformidade do entendimento jurídico da Assessoria Jurídica - ASJUR,
em consonância com o da PGE-RJ; e
XVIII - proferir manifestação quanto ao relatório conclusivo de sindicância, nos termos
do artigo 319 do Decreto Estadual nº 2-479/1979.
Subseção XXXV
Da Assessoria de Atendimento às Demandas Judiciais
Art. 42º - À Assessoria de Atendimento às Demandas Judiciais, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria Jurídica, compete:
I - responder através de ofício à Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGERJ, as Defensorias Públicas do Estado do Rio de Janeiro e da União e o Poder Judiciário
(Justiça Estadual e Federal) informando as medidas adotadas para o cumprimento das
decisões judiciais;
II - abrir e coordenar tecnicamente, de acordo com as atribuições do setor, os processos
de aquisição de medicamentos, produtos nutricionais, insumos médicos e prestação de
serviços médicos a fim de promover o atendimento dos pacientes de mandado judicial;
III - empenhar os processos de aquisição já finalizados de forma a abastecer o estoque da
Central de Atendimento de Demandas Judiciais; e
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IV - gerenciar o estoque da Central de Atendimento de Demandas Judiciais de forma a
evitar o desabastecimento e garantir o uso racional dos produtos.
Subseção XXXVI
Da Coordenação da Central de Atendimentos as Demandas Judiciais
Art. 43º - À Coordenação da Central de Atendimentos as Demandas Judiciais,
unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Assessoria de
Atendimento às Demandas Judiciais, compete:
I - receber os mandados de intimação e de busca e apreensão em que o Estado do Rio de
Janeiro e/ou Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ sejam réus e
promover o cumprimento das decisões judiciais cujo objeto seja fornecimento de
medicamentos, produtos nutricionais e insumos médicos;
II - receber os mandados de intimação em que o Estado do Rio de Janeiro e/ou SES/RJ
sejam réus cujo objeto seja realização de cirurgias, exames e encaminhar aos setores
competentes para cumprimento;
III - realizar o atendimento diário dos pacientes de mandado judicial promovendo a
dispensação dos medicamentos, produtos nutricionais e insumos médicos solicitados
judicialmente; e
IV - coordenar o estoque de mandados judiciais de forma a possibilitar o atendimento dos
pacientes cadastrados.
Subseção XXXVII
Do Núcleo de Assessoria Técnica em Ações da Saúde
Art. 44º - Ao Núcleo de Assessoria Técnica em Ações da Saúde, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria Jurídica, compete:
I - realizar o assessoramento técnico a magistratura, por meio de pareceres técniconormativos, em atendimento aos convênios celebrados entre a Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ e o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e
Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
II - conjugar esforços para apoio e atuação de equipe multidisciplinar, disponibilizando
profissionais especializados da área psicossocial (psicólogos e assistentes sociais) para os
Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que tenham o "Projeto
Violeta" implementado, em atendimento ao convênio celebrado entre a SES/RJ e o Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro;
III - assessorar tecnicamente, por meio de pareceres técnicos, os magistrados que atuam
no plantão judiciário estadual e federal, em atendimento aos convênios celebrados entre
a SES/RJ e o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e Justiça Federal – Seção
Judiciária do Rio de Janeiro;
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IV - fomentar, por meio dos pareceres técnicos-normativos, a inserção do Autor junto à
via administrativa/ordinária para acesso aos procedimentos ofertados no Sistema Único
de Saúde – SUS, visando seu uso racional, pautado na medicina baseada em evidências,
e em diretrizes do Ministério da Saúde;
V - demonstrar, por equivalência terapêutica, as possibilidades disponíveis no SUS que
podem configurar alternativa ao pleito, mediante avaliação do profissional da área de
saúde que prescreveu em documento médico; e
VI - propiciar, conforme regulamenta o Conselho Nacional de Justiça, a racionalização
da judicialização da saúde, com objetivo de qualificar a decisão judicial, no que tange a
normatização do SUS, em consonância com as Políticas Públicas de Saúde e Legislações
Sanitárias.
Subseção XXXVIII
Da Coordenação dos Núcleos de Apoio Técnico
Art. 45º - À Coordenação dos Núcleos de Apoio Técnico, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada ao Núcleo de Assessoria Técnica em Ações da
Saúde, compete:
I - coordenar os convênios celebrados como o Poder Judiciário do Estado do Rio de
Janeiro e a Seção Judiciária Federal no Rio de Janeiro para manutenção das atividades
dos Núcleos de Assessoria Técnicas em Ações de Saúde - NATJUS que ocorrem por meio
da elaboração de pareceres técnicos, nas ações judiciais, que tenham por objeto compelir
o Estado do Rio de Janeiro ao fornecimento de medicamentos, insumos para saúde e
suplementos nutricionais.
Subseção XXXIX
Da Coordenação Técnica de Saúde
Art. 46º - À Coordenação Técnica de Saúde, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Subsecretaria Jurídica, compete:
I - elaborar respostas técnicas, no intuito de subsidiar a atuação dos Procuradores do
Estado nas ações judiciais sobre direito à saúde, especialmente ações civis públicas, bem
como auxiliar no cumprimento mais célere e eficiente das determinações do Poder
Judiciário, no que tange à prestação de informações e à elaboração de relatórios;
II - fornecer subsídios técnicos aos Procuradores da Procuradoria Geral do Estado do Rio
de Janeiro – PGE-RJ nas ações individuais e coletivas, que tenham por objetivo compelir
o Estado do Rio de Janeiro ao fornecimento de medicamentos, insumos para saúde,
equipamentos, insumos nutricionais e/ou realizar internações, procedimentos cirúrgicos,
exames, ou tratamentos médicos, ou a modificar políticas e programas públicos de saúde,
bem como auxiliar no cumprimento mais célere e eficiente das determinações do Poder
Judiciário;
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III - realizar vistorias individuais e em conjunto com os responsáveis técnicos da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ nas unidades de saúde
estaduais, a fim de embasar as respostas técnicas produzidas; e
IV - promover interlocução entre a PG-16/PGE-RJ e os diversos setores da SES/RJ.
Subseção XL
Da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde
Art. 47º - À Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria Jurídica, compete:
I - promover o atendimento de partes assistidas pela Defensoria Pública Geral do Estado
- DPGE e pela Defensoria Pública da União - DPU e que demandam prestação de serviço
de saúde, de modo a evitar o ajuizamento de ações judiciais, buscando solução
administrativa para oferta de medicamento, agendamento de procedimento cirúrgico,
exames, internações, transferências, consultas ou insumos;
II - prestar atendimento especializado e personalizado ao assistido (DPGE e DPU) nas
demandas relativas à saúde, visando à garantia do acesso de forma administrativa, através
do retorno ou da sua inserção no Sistema Único de Saúde – SUS;
III - fomentar e orientar a avaliação médica para utilização das tecnologias disponíveis;
IV - colaborar na formulação de propostas de incorporação de tecnologias e ampliação
dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDTs Estaduais;
V - orientar quanto ao não fornecimento; às outras possibilidades disponíveis mediante
avaliação médica; sugerir encaminhamento à unidade de origem ou a outra para
avaliação; entregar formulário para avaliação médica quanto às demandas disponíveis;
VI - elaborar relatórios demonstrando os resultados obtidos com a composição
extrajudicial dos conflitos relativos à demanda de saúde, na medida de suas capacidades
administrativas; e
VII - promover o atendimento de partes assistidas pela Defensoria Pública do Estado dos
municípios do interior do estado do Rio de Janeiro nas ações que tenham por objetivo
compelir o Poder público ao fornecimento de medicamentos, insumos para saúde, exames
diagnósticos, tratamentos médicos, procedimentos eletivos e fórmulas nutricionais, com
o intuito de direcionar a inserção das demandas propostas no SUS e solucioná-las
extrajudicialmente.
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Seção VI

Da Subsecretaria de Acompanhamento de Contratos de Gestão
Art. 48º - À Subsecretaria de Acompanhamento de Contratos de Gestão unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada aos Secretário de Estado de Saúde
e Subsecretário de Acompanhamento de Contratos de Gestão, compete:
I - subsidiar medidas de acompanhamento efetivo dos Contratos de Gestão celebrados
com as Organizações Sociais de Saúde, para operacionalizar a gestão e executar ações e
serviços de saúde, após assinatura e formalização do instrumento contratual;
II - subsidiar medidas para acompanhamento efetivo do Contrato de Gestão celebrado
com a Fundação Saúde, após assinatura e formalização do instrumento contratual;
III - planejar e coordenar o desenvolvimento e implementação dos mecanismos de
acompanhamento e avaliação dos Contratos de Gestão;
IV - prover informações sobre os Contratos de Gestão aos órgãos competentes da
Secretaria de Estado de Saúde, como ferramenta de auxílio para tomadas de decisões que
se fizerem necessárias; e
V - monitorar a efetiva implementação dos planos de ação elaborados pela Secretaria de
Estado de Saúde, visando sanar possíveis impropriedades apontadas pelos órgãos de
controle no seu âmbito de atuação; e
VI - fomentar medidas e iniciativas que facilitem o alinhamento contínuo dos fluxos,
procedimentos e padrões de trabalho interno da Superintendência de Acompanhamento
dos Contratos de Gestão.
Parágrafo único. A Subsecretaria de Acompanhamento de Contratos de Gestão tem a
seguinte estrutura interna:
I - Assessorias;
II - Superintendência; e
III - Coordenações.
Seção VII
Das Assessorias, Superintendência e Coordenações
Art. 49º - As Assessorias, Superintendência e Coordenações unidades orgânicas de
assessoramento, pertencente à estrutura interna da Subsecretaria de Acompanhamento de
Contratos de Gestão:
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Subseção XLI

Da Assessoria de Acompanhamento dos Contratos de Gestão com a Fundação
Saúde
Art. 50º - À Assessoria de Acompanhamento dos Contratos de Gestão com a
Fundação Saúde, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à
Subsecretaria de Acompanhamento de Contratos de Gestão, compete:
I - apoiar e colaborar com os procedimentos administrativos preparatórios com vistas à
celebração de Contratos de Gestão e seus respectivos termos aditivos entre a Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ e a Fundação Saúde;
II - acompanhar os Contratos de Gestão celebrados entre a SES/RJ e a Fundação Saúde
por intermédio da atuação das Comissões de Acompanhamento e Avalição, a serem
designadas pelo Secretário de Estado de Saúde;
III - supervisionar a atuação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contratos
de Gestão com Fundação Saúde;
IV - realizar a interlocução entre as Comissões de Acompanhamento e Avaliação e os
demais órgãos da SES/RJ e aqueles que compõem o Sistema de Controle Interno do
Estado do Rio de Janeiro;
V - fornecer informações sobre os Contratos de Gestão aos órgãos competentes da
SES/RJ, como ferramenta de auxílio para tomadas de decisões que se fizerem necessárias;
VI - assessorar tecnicamente e gerenciar a elaboração e o envio de respostas e
informações aos demais órgãos internos e externos; e
VII - desenvolver e implementar mecanismos de acompanhamento e avaliação dos
Contratos de Gestão firmado com a Fundação Saúde.
Subseção XLII
Da Assessoria de Monitoramento de Demandas
Art. 51º - À Assessoria de Monitoramento de Demandas, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Acompanhamento de
Contratos de Gestão, compete:
I - monitorar as demandas desta Subsecretaria de Acompanhamento de Contratos de
Gestão, em especial as dos órgãos de controle do Estado do Rio de Janeiro;
II - assessorar tecnicamente e gerenciar a elaboração e o envio de respostas às demandas;
III - realizar a interlocução entre a Subsecretaria de Acompanhamento de Contratos de
Gestão e os demais órgãos da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ.
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Subseção XLIII

Da Superintendência de Acompanhamento de Contratos de Gestão
Art. 52º - À Superintendência de Acompanhamento de Contratos de Gestão, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de
Acompanhamento de Contratos de Gestão, compete:
I - acompanhar os Contratos de Gestão celebrados entre a Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro – SES/RJ e as Organizações Sociais de Saúde, para operacionalizar a
gestão e executar ações e serviços de saúde, após assinatura e formalização do
instrumento contratual;
II - supervisionar a atuação das Comissões de Acompanhamento e Fiscalização dos
Contratos de Gestão com Organizações Sociais;
III - promover a padronização da atuação das Comissões de Acompanhamento e
Fiscalização dos Contratos de Gestão;
IV - realizar a interlocução das Comissões de Acompanhamento e Fiscalização com os
demais setores da SES/RJ e com os órgãos de controle interno e externo;
V - fornecer informações sobre os Contratos de Gestão aos órgãos competentes da
SES/RJ, como ferramenta de auxílio para tomadas de decisões que se fizerem necessárias;
VI - assessorar tecnicamente e gerenciar a elaboração e o envio de respostas aos órgãos
de controle e fiscalização internos e externos;
VII - desenvolver e implementar mecanismos de gerenciamento, acompanhamento e
avaliação dos Contratos de Gestão;
VIII - dar publicidade aos termos de contrato de gestão pactuados com Organizações
Sociais de Saúde;
IX - gerenciar a efetiva implementação dos planos de ação elaborados pela SES/RJ,
visando sanar possíveis impropriedades apontadas pelos órgãos de controle;
X - realizar controle da sistemática de obtenção de respostas aos diversos órgãos da
SES/RJ, garantindo o cumprimento dos prazos; e
XI - acompanhar os processos na plataforma do Sistema Eletrônico de Informações - SEI,
com atenção aos prazos e atribuições pertinentes aos mesmos, apoiando as Coordenações
de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação Assistencial e Financeira nas respostas
correspondentes.
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Subseção XLIV

Da Coordenação de Acompanhamentos, Fiscalização e Avaliação Assistencial dos
Contratos de Gestão
Art. 53º - À Coordenação de Acompanhamentos, Fiscalização e Avaliação
Assistencial dos Contratos de Gestão, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Superintendência de Acompanhamento de Contratos de Gestão, compete:
I - coordenar e acompanhar o atendimento às recomendações feitas pelas Comissões de
Acompanhamento e Fiscalização;
II - coordenar e acompanhar o atendimento das demandas feitas às Comissões de
Acompanhamento e Fiscalização;
III - coordenar, conjuntamente com os órgãos técnicos da Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro – SES/RJ, a produção de propostas para adequação às novas
necessidades e às devidas alterações dos Termos de Referência e Contratos de Gestão;
IV - desenvolver e implementar mecanismos de gerenciamento, acompanhamento e
avaliação com foco assistencial dos Contratos de Gestão;
V - auxiliar os fiscais assistenciais das Comissões de Acompanhamento e Fiscalização na
elaboração dos pareceres de análise;
VI - realizar a interlocução direta entre a Superintendência de Acompanhamento dos
Contratos de Gestão com as Comissões de Acompanhamento e Fiscalização, quanto às
demandas institucionais internas e externas; e
VII - elaborar relatórios gerenciais para auxiliar a Superintendência de Acompanhamento
dos Contratos de Gestão.
Subseção XLV
Da Coordenação de Acompanhamentos, Fiscalização e Avaliação Financeira dos
Contratos de Gestão
Art. 54º - À Coordenação de Acompanhamentos, Fiscalização e Avaliação
Financeira dos Contratos de Gestão, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Superintendência de Acompanhamento de Contratos de Gestão, compete:
I - coordenar e monitorar os Contratos de Gestão com Organizações Sociais de Saúde
quanto à aplicação do recurso público repassado;
II - desenvolver e implementar mecanismos de gerenciamento, acompanhamento e
avaliação com foco financeiro dos Contratos de Gestão;
III - auxiliar os fiscais financeiros das Comissões de Acompanhamento e Fiscalização na
elaboração dos pareceres de análise;
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IV - elaborar relatórios gerenciais para auxiliar a Superintendência de Acompanhamento
dos Contratos de Gestão;
V - acompanhar a execução financeira dos repasses feitos às Organizações Sociais de
Saúde que celebram Contratos de Gestão com Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro – SES;
VI - acompanhar e orientar as Organizações Sociais contratadas quanto à execução dos
recursos orçamentários e financeiros; e
VII - realizar a interlocução direta entre a Superintendência de Acompanhamento dos
Contratos de Gestão, as Comissões de Acompanhamento e Fiscalização, a Assessoria
Jurídica e o Apoio Administrativo, quanto às demandas institucionais internas e externas.
Seção VIII
Da Subsecretaria Geral
Art. 55º - À Subsecretaria Geral, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada ao Secretário de Estado de Saúde, compete:
I - planejar e definir as agendas do setor e coordenar os processos de planejamento
estratégico e orçamentário da Pasta, com objetivo de garantir a execução e cumprimento
nos prazos estabelecidos;
II - formular as políticas públicas, programas, projetos e ações relacionadas à saúde e
definir estratégias para a tomada de decisão;
III - acompanhar, tecnicamente, os órgãos setoriais, a fim de assegurar a excelência de
gestão e de avanço na saúde pública do Estado;
IV - promover a interação entre a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro –
SES/RJ e demais órgãos executivos, garantindo a homogeneidade das ações,
programações e operacionalizações de planos e estratégias da SES/RJ; e
V - monitorar, junto ao titular da pasta, as atividades desenvolvidas pelas equipes
técnicas, acompanhando os indicadores de saúde para aperfeiçoar a qualidade dos
serviços prestados à população;
VII - Formular, coordenar e monitorar a Política de Educação Permanente em Saúde;
VIII - Acompanhar e apoiar a elaboração dos projetos de educação em saúde, visando a
qualificação dos servidores e colaboradores da Secretaria de Estado de Saúde – SES;
IX - Conduzir e coordenar a elaboração do Plano de Ação Estadual de Educação
Permanente em Saúde;
X - Promover a Política Estadual de Educação Permanente em Saúde, considerando a
coerência entre as estratégias e as prioridades estabelecidas pela alta gestão.
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Parágrafo único. A Subsecretaria Geral tem a seguinte estrutura interna:
I - Assessorias;
II - Superintendências;
III - Coordenações; e
IV - Divisões.
Seção IX
Das Superintendências, Assessorias, Coordenações e Divisões
Art. 56º - As Superintendências, as Assessorias, as Coordenações e as Divisões, unidades
orgânicas de assessoramento, pertencentes à estrutura interna da Subsecretaria Geral:
Subseção XLVI
Da Assessoria de Planejamento em Saúde
Art. 57º - À Assessoria de Planejamento em Saúde, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria Geral, compete:
I - assessorar o processo de consolidação, monitoramento e avaliação dos Instrumentos
de Planejamento do SUS no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
– SES/RJ, Plano Estadual de Saúde - PES, Programação Anual de Saúde - PAS,
Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior – RDQA e Relatório Anual de Gestão RAG, com a participação e integração entre as áreas técnicas da SES/RJ;
II - propor e coordenar, em conjunto com as áreas técnicas da SES/RJ e municípios, o
processo de pactuação das metas estaduais e indicadores de saúde para monitoramento
das prioridades sanitárias nos níveis estadual, regional e municipal, alinhando-as com as
diretrizes, objetivos, metas e indicadores dos Planos de Saúde no âmbito estadual,
regional e municipal;
III - promover a compatibilização das prioridades setoriais definidas no PES com o Plano
Plurianual - PPA, considerando o mesmo período de vigência;
IV - promover, por meio das Programações Anuais de Saúde, a compatibilização das
prioridades setoriais com o planejamento orçamentário e seus respectivos instrumentos –
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA;
V - promover capacitação dos gestores, técnicos e conselheiros de saúde em Instrumentos
de Planejamento do SUS com vistas ao fortalecimento da capacidade de gestão do estado,
regiões de saúde e municípios; e
VI - promover a divulgação dos instrumentos de planejamento em saúde e outros
conteúdos relacionados ao processo de planejamento em saúde no âmbito estadual, por
meio do site da SES/RJ, conferindo transparência para a sociedade.
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Subseção XLVII
Da Coordenação de Planejamento

Art. 58º - À Coordenação de Planejamento, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Assessoria de Planejamento em Saúde, compete:
I - coordenar os processos de elaboração e consolidação dos instrumentos de
planejamento e formulação de políticas do Sistema Único de Saúde - SUS (Planos e
Programações), dentro dos prazos legais, com as áreas técnicas da Secretaria de Estado
de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
II - analisar o desenvolvimento da execução das ações de saúde da SES/RJ por meio dos
Relatórios Quadrimestrais - RDQA e Anual de Gestão – RAG; e
III - analisar, criticamente, a relação entre os resultados alcançados e aos investimentos
de saúde realizados, em articulação com a Assessoria Técnica de Planejamento
Orçamentário, de forma a possibilitar a melhoria contínua do processo de planejamento
em saúde/orçamentário.
Subseção XLVIII
Da Coordenação de Gestão
Art. 59º - À Coordenação de Gestão, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Assessoria de Planejamento em Saúde, compete:
I - coordenar, de forma integrada com Coordenação de Planejamento e áreas técnicas da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, a elaboração, monitoramento
e avaliação das ações de saúde planejadas anualmente;
II - disponibilizar informação em saúde e orientações para subsidiar o planejamento em
saúde; e
III - formular estratégias para o aperfeiçoamento das ferramentas, fluxo de informações e
relatórios finais relacionados ao processo de planejamento em saúde e gestão.
Subseção XLIX
Da Assessoria de Planejamento Orçamentário
Art. 60º - À Assessoria de Planejamento Orçamentário, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria Geral, compete:
I - promover a articulação com o órgão central de cada um dos sistemas estaduais
pertinentes - planejamento, orçamento e finanças - bem como informar e orientar os
órgãos da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ quanto ao
cumprimento das normas estabelecidas;
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II - orientar e coordenar o processo de elaboração e discussão do Plano Plurianual - PPA,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual - LOA, no âmbito
da SES/RJ e unidades vinculadas, em consonância com os instrumentos de Planejamento
do Sistema Único de Saúde - SUS e com base na metodologia estabelecida pelo governo
do estado;
III - sistematizar e consolidar as informações referentes à elaboração do PPA, da LDO,
da LOA e da Programação Orçamentária da Despesa no âmbito da SES e submetê-las à
decisão superior;
IV - acompanhar e avaliar a execução dos projetos e atividades pertinentes ao PPA por
meio da realização das metas e dos resultados obtidos, em articulação com as demais
unidades vinculadas à SES/RJ;
V - propor a descentralização de créditos orçamentários e elaborar os documentos para a
sua formalização;
VI - orientar e acompanhar, no âmbito da SES/RJ, a execução orçamentária da despesa
da administração direta e entidades vinculadas, observadas as normas, as políticas, as
diretrizes e as prioridades estabelecidas;
V - coordenar, orientar e supervisionar a operacionalização orçamentária e financeira de
ações do Fundo Nacional de Saúde no âmbito da SES/RJ; e
VI - coordenar, acompanhar e controlar os limites orçamentários estabelecidos, analisar
e orientar sobre necessidades de reformulações orçamentárias e créditos adicionais no
âmbito da SES/RJ.
Subseção L
Da Assessoria de Regionalização
Art. 61º - À Assessoria de Regionalização, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Subsecretaria Geral, compete:
I - fomentar o processo de regionalização por meio das Comissões Intergestores
Regionais – CIR do estado do Rio de Janeiro;
II - coordenar o processo de organização, reconhecimento e revisão das regiões de saúde,
do estado do Rio de Janeiro;
III - fomentar e apoiar a governança regional nas 09 (nove) Regiões de Saúde do estado
do Rio de Janeiro;
IV - coordenar as Secretarias Executivas das Comissões Intergestores Regionais - CIR
(equipe descentralizada), no que diz respeito às suas competências e processos de
trabalho;
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V - apoiar os representantes de nível central nas CIRs, no escopo de sua atuação nas
comissões;
VI - apoiar atividades regionais para debates temáticos das áreas técnicas da Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ e das Secretarias Municipais de Saúde SMS, voltados à formulação, implementação, monitoramento e à avaliação das ações de
saúde desenvolvidas no estado, segundo os princípios do Sistema Único de Saúde - SUS
e com foco nas Redes de Atenção à Saúde;
VII - apoiar a elaboração e o acompanhamento da execução dos planos de âmbito
regional, destacando-se o Plano Regional Integrado – PRI;
VIII - promover a intermediação das demandas das CIRs junto às áreas técnicas da
SES/RJ, com vistas ao fortalecimento da gestão compartilhada do SUS;
IX - apoiar a pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores na esfera regional,
estadual e municipal, segundo as resoluções da Comissão Intergestores Tripartite – CIT;
X - apoiar o desenvolvimento de Consórcios Intermunicipais de Saúde no âmbito das
regiões, para fortalecer as redes regionais de atenção à saúde;
XI - elaborar estudos, pesquisas e análises de assuntos relacionados à Regionalização e a
governança regional; e
XII - apoiar a Educação Permanente dos profissionais do SUS no tocante à
Regionalização.
Subseção LI
Da Coordenação Técnica de Integração Regional
Art. 62º - À Coordenação Técnica de Integração Regional, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Assessoria de Regionalização, compete:
I - fomentar e apoiar a governança regional nas regiões de saúde;
II - apoiar as atividades das Secretarias Executivas nos termos do Regimento Interno das
Comissões Intergestores Regionais - CIRs;
III - prover meios para o funcionamento regular das reuniões no âmbito das CIRs; e
IV - fomentar a discussão das políticas públicas de saúde voltadas para o fortalecimento
da gestão colaborativa nas nove regiões de saúde.
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Subseção LII

Das Comissões de Intergestores Regionais
Art. 63º - À Comissão de Intergestores Regionais das 09 regiões de Saúde, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação Técnica de
Integração Regional, compete:
I - fomentar e apoiar a governança regional na região de saúde em que está inserida;
II - realizar as atividades da Secretaria Executiva nos termos do Regimento Interno das
Comissões Intergestores Regionais - CIRs;
III - prover meios para o funcionamento regular das reuniões no âmbito das CIRs;
IV - fomentar a discussão das políticas públicas de saúde voltadas para o fortalecimento
da gestão colaborativa na Região de Saúde;
V - apoiar e acompanhar as CIRs, Coordenação Técnica - CT, os grupos técnicos e grupos
condutores da região; e
VI - encaminhar as demandas da região para o nível central da Assessoria de
Regionalização – AR.
Subseção LIII
Da Superintendência de Educação em Saúde
Art. 64º - À Superintendência de Educação em Saúde, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria Geral, compete:
I - promover e acompanhar a Educação Permanente em Saúde no Estado, visando o
desenvolvimento de diretrizes, estratégias e ações de formação e qualificação dos
profissionais e dos processos de trabalho do Sistema Único de Saúde - SUS, em
consonância com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde;
II - promover e acompanhar a integração ensino-serviço por meio da coordenação da
Comissão Permanente de Integração Ensino Serviço Estadual – CIES/RJ, instância
intersetorial e interinstitucional de debate dos processos de formulação e qualificação no
SUS;
III - assessorar a Comissão Intergestores Bipartite-CIB/RJ no que tange às diretrizes,
estratégias e ações relacionadas à educação em saúde no estado do Rio de Janeiro;
IV - formalizar convênios com órgãos e/ou instituições para o desenvolvimento de
atividades de educação e formação em saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro – SES/RJ;
V - anuir a realização de pesquisas em saúde no âmbito da SES/RJ; e
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VI - articular com as Secretarias Estaduais de Saúde e o Ministério da Saúde no âmbito
do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde - CONASS, visando
alinhamento das diretrizes nacionais para a educação em saúde.
Subseção LIV
Da Coordenação de Articulação Institucional
Art. 65º - À Coordenação de Articulação Institucional, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Educação em Saúde,
compete:
I - identificar e viabilizar Instituições com potencial colaborativo para parcerias
(Instituições de Ensino, órgãos governamentais e não governamentais), visando suprir as
demandas de formação e qualificação das áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro – SES/RJ e regiões de saúde para o desenvolvimento de projetos
educativos;
II - fomentar a prática da inovação na gestão da educação em saúde no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS;
III - identificar e implementar melhores práticas para a gestão do conhecimento
disponíveis no mercado, visando o aprimoramento das ações educacionais realizadas pela
SES/RJ e regiões de saúde;
IV - coordenar, de forma colegiada, o Programa de Capacitação para Aperfeiçoamento –
PCA dos servidores públicos estaduais civis da SES/RJ e produzir conteúdo de estudo e
avaliações; e
V - coordenar o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA/SES para atender as
demandas educativas da SES/RJ.
Subseção LV
Da Coordenação de Educação Permanente
Art. 66º - À Coordenação de Educação Permanente, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Educação em Saúde,
compete:
I - promover ações que visam a qualificação dos profissionais, a melhoria das práticas e
dos processos de trabalho e o fortalecimento da educação permanente em saúde como
ferramenta de gestão;
II - promover ações que favoreçam a reflexão dialógica dos processos de trabalho visando
a integração e a melhoria das práticas assistenciais e de gestão;
III - mapear as necessidades educacionais visando o desenvolvimento e execução de
ações e projetos de qualificação;
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IV - articular e orientar as áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro – SES/RJ no que tange às ações de educação, visando subsidiar a elaboração dos
instrumentos de planejamento orçamentário e de saúde;
V - elaborar e monitorar o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde;
VI - apoiar e orientar metodologicamente a execução das ações de educação em saúde
planejadas pelas áreas técnicas da SES-RJ, regiões de saúde e unidades de saúde da
SES/RJ; e
VII - monitorar e orientar a execução dos recursos financeiros destinados às regiões de
saúde pela Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.
Subseção LVI
Da Coordenação de Pesquisa
Art. 67º - À Coordenação de Pesquisa, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Educação em Saúde, compete:
I - fortalecer o desenvolvimento de pesquisas estratégicas no âmbito da Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, relevantes para o enfrentamento dos
desafios do Sistema Único de Saúde - SUS e para melhoria das condições de saúde da
população;
II - ampliar a divulgação da informação, dar visibilidade às experiências e iniciativas
desenvolvidas no âmbito do estado, promover a democratização do conhecimento e
assegurar a memória de documentos gerados pela secretaria de estado de saúde do RJ,
por meio da Biblioteca Virtual em Saúde - SES/RJ;
III - disciplinar, regulamentar e normatizar o fluxo para pesquisas realizadas no âmbito
da SES-RJ ou que utilizem informações em saúde disponíveis em seus bancos de dados;
IV - fomentar, apoiar e induzir a realização de pesquisas relevantes para o SUS a serem
realizadas em parceria com instituições de ensino e pesquisa;
V - apoiar parcerias entre pesquisadores e gestores para o uso qualificado e incorporação
dos resultados de pesquisa para a tomada de decisão;
VI - promover a articulação das atividades de ensino, pesquisa e assistência; e
VII - incentivar, promover e divulgar trabalhos científicos em periódicos internos,
publicações nacionais e internacionais.
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Subseção LVII
Da Coordenação de Ensino

Art. 68º - À Coordenação de Ensino, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Superintendência de Educação em Saúde, compete:
I - qualificar a assistência à saúde por meio da formação de profissionais para Sistema
Único de Saúde - SUS;
II - planejar e executar ações no âmbito estadual para o fortalecimento da Política de
Educação e Formação no SUS;
III - promover a formação de profissionais de saúde e outras áreas por meio de processos
de ensino e aprendizagem em estágios curriculares, extracurriculares, campos de
treinamento de pós-graduação e programas de residências, para provimento de força de
trabalho qualificada segundo os preceitos do SUS, diretrizes curriculares e princípios
pedagógicos;
IV - desenvolver e apoiar programas de residência médica, uni e multiprofissional para
provimento de força de trabalho qualificada segundo os preceitos do SUS, de acordo com
as matrizes de competências das especialidades e áreas de atuação emanadas pelo MEC
e princípios pedagógicos;
V - coordenar estudos e propor diretrizes sobre a provisão e dimensionamento da
necessidade de formação de profissionais de saúde e residências em saúde;
VI - planejar e coordenar as ofertas educacionais e supervisão nos programas de provisão
e aperfeiçoamento de profissionais de saúde em conjunto com os órgãos e entidades
competentes;
VII - oportunizar o estágio curricular e extracurricular de nível médio e graduação, além
dos campos de prática para estágio de pós-graduação nas unidades da rede hospitalar e
nível central da SES/RJ; e
VIII - propor ações de intercâmbio profissional, de interesse do SUS, para troca de
conhecimentos e experiências entre profissionais de saúde brasileiros e profissionais de
saúde formados em instituições estrangeiras.
Subseção LVIII
Da Divisão de Gestão Acadêmica
Art. 69º - À Divisão de Gestão Acadêmica, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Ensino, compete:
I - analisar e encaminhar a documentação pertinente à regulamentação para a utilização
das Unidades de Saúde e Nível Central da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
– SES/RJ, como campos de estágio obrigatório (aquele definido como tal no projeto do
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curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma), e não
obrigatório (aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária
regular e obrigatória) e internato das instituições de ensino de nível médio, superior e de
iniciativa pública e privada;
II - analisar a documentação referente à assinatura do Termo de Cooperação Técnica,
considerando a compatibilidade da proposta da instituição de ensino com as políticas
nacionais de saúde, legislações vigentes, programas de governo e prioridades SES/RJ
para o desenvolvimento de Recursos Humanos para o trabalho no Sistema Único de Saúde
- SUS no Estado do Rio de Janeiro;
III - monitorar, junto às unidades próprias da rede SES/RJ, o desenvolvimento dos
programas de estágio e internato; e
IV - promover a articulação com as Instituições de Ensino públicas e privadas para
fortalecimento da política nacional de educação permanente, mediante integração ensinoserviço na supervisão das atividades desempenhadas pelos estagiários.
Subseção LIX
Da Divisão de Pós Graduação
Art. 70º - À Divisão de Pós Graduação, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Ensino, compete:
I - coordenar, planejar e acompanhar a execução de atividades referentes ao ensino
residência e pós-graduação;
II - incentivar, apoiar e acompanhar o desenvolvimento de programas de Pós-graduação
na área da saúde no âmbito do estado do Rio de Janeiro;
III - prover e apoiar as coordenações de programas de residências e pós-graduação em
saúde nas unidades de saúde da rede estadual e nos municípios solicitantes do Estado do
Rio de Janeiro;
IV - coordenar o processo seletivo estadual de Residência Médica no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS, em todas as suas etapas; e
V - coordenar e acompanhar os processos seletivos de programas de residências
multiprofissionais.
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Subseção LX

Da Escola de Formação Técnica em Saúde Enfermeira Izabel dos Santos
Art. 71º - À Escola de Formação Técnica em Saúde Enfermeira Izabel dos Santos,
unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de
Educação em Saúde, compete:
I - qualificar, habilitar e especializar profissionais de saúde de nível médio por meio de
uma educação crítica, problematizadora e comprometida com os princípios do Sistema
Único de Saúde – SUS;
II - qualificar e certificar trabalhadores para o SUS por meio de processos educacionais;
III - implantar cursos de educação profissional técnica de nível médio e de Formação
Inicial e Continuada para trabalhadores do SUS ou em processo de inserção a este;
IV - acompanhar a política de educação permanente da área de saúde e propor a
elaboração de estudos e projetos, visando a participação da Escola de Formação Técnica
em Saúde Enfermeira Izabel dos Santos - Etis na implementação desta política no Estado
do Rio de Janeiro; e
V - propor a inclusão/atualização de cursos de acordo com as demandas da
Superintendência de Educação em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
janeiro – SES/RJ, Ministério da Saúde - MS e Rede de Escolas Técnicas do SUS, bem
como analisar novas metodologias e abordagens pedagógicas de ensino.
Subseção LXI
Da Divisão Pedagógica
Art. 72º - À Divisão Pedagógica, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Escola de Formação Técnica em Saúde Enfermeira Izabel dos Santos,
compete:
I - planejar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento das metas e objetivos das atividades
pedagógicas; e
II - coordenar e supervisionar a elaboração dos planos de cursos e assessorar a Direção
Geral na execução, atualização e avaliação dos projetos políticos pedagógicos.
Seção X
Da Subsecretaria Executiva
Art. 73º - À Subsecretaria Executiva unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada ao Secretário de Estado de Saúde, compete:
I - planejar, normatizar e controlar as atividades de administração desta Subsecretaria e
de sua relação com demais setores internos e órgão externo, em conformidade com as
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legislações vigentes, normas gerais expedidas pelos órgãos afins do Estado e instruções
normativas dos órgãos de controle interno e externo;
II - autorizar a abertura de processos licitatórios para aquisição de bens móveis, imóveis
e contratação de serviços gerais e especiais, sua dispensa ou inexigibilidade, assinar
editais e suas alterações, homologação, aceitar seu objeto e valor, anulá-la ou revogá-la,
quando for o caso, nos termos das legislações em vigentes;
III - assinar atas de registro de preços, contratos, acordos, convênios, termos de
cooperação técnica e outros instrumentos contratuais;
IV - figurar como autoridade superior nos casos de recursos, impugnação de editais,
resoluções de omissões de edital, anulações e revogações de pregões eletrônicos, bem
como em qualquer ato que se fizer necessário para o bom andamento dos certames;
V - figurar como instância superior para recursos administrativos em decorrência de atos
praticados pelos setores subordinados no que se refere aos processos e procedimentos
relacionados às licitações, compras, serviços, infraestrutura e demais atividades afins;
VI - ser a primeira instância de decisão em processos administrativos para apurações de
eventuais irregularidades e aplicação de penalidades, no âmbito licitatório e contratual,
decorrente de descumprimentos de obrigações legais e/ou contratuais do administrado
para com a Administração;
VII - homologar proposta de preço justo a ser pago pela administração, com base em
pesquisa realizada por setor competente para o estudo, quando necessário arbitramento
nos processos onde houver apuração e constatação sobre irregularidades em preços
contratados;
VIII - designar pregoeiros e equipes de apoio da comissão permanente ou especial, para
os procedimentos relativos às licitações, fiscalização de contratos e assuntos afins;
IX - supervisionar e coordenar as atividades, ações e processos de atribuição das suas
áreas subordinadas;
X - gerenciar as fases dos processos de aquisição de bens e serviços nas etapas inerentes
aos setores subordinados a esta subsecretaria;
XI - proferir decisão em primeira instância nos recursos administrativos em decorrência
de atos praticados pelos setores subordinados no que se refere aos processos e
procedimentos relacionados às licitações, contratações, serviços e infraestrutura;
XII - determinar a abertura de processos de sindicância e procedimentos administrativos
disciplinares em casos correlatos as atividades dessa Subsecretaria;
XIII - confeccionar as defesas técnicas frente aos órgãos de Controle Interno e Externo
no que diz respeito as atividades inerentes à atuação desta Subsecretaria; e
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XIV - consolidar respostas elaboradas por outros setores, aos questionamentos dos órgãos
de controle interno e externo, Ministério Púbico, Defensoria Pública e demais órgãos,
quando pertinentes as competências e atribuições desta Subsecretaria.
Parágrafo único. A Subsecretaria Executiva tem a seguinte estrutura interna:
I - Assessorias;
II - Coordenações;
III - Superintendências;
IV - Divisões; e
V - Gerências.
Seção XI
Das Superintendências, Assessorias, Coordenações, Divisões e Gerências
Art. 74º - As Superintendências, as Assessorias, as Coordenações, as Divisões e as
Gerências unidades orgânicas de assessoramento, pertencente à estrutura interna da
Subsecretaria Executiva:
Subseção LXII
Da Coordenação de Convênios
Art. 75º - À Coordenação de Convênios, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Subsecretaria Executiva, compete:
I - analisar as propostas de convênios e de outras parcerias congêneres, examinando as
minutas e planos de trabalho, sem prejuízo da análise da Assessoria Jurídica da Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro –SES/RJ;
II - acompanhar a implantação dos projetos especiais, o seu desenvolvimento, o
atendimento às metas estabelecidas e a prestação de contas deles decorrentes;
III - dar suporte e apoio as áreas técnicas da SES/RJ sobre a temática convênio e outras
parcerias congêneres;
IV - operacionalizar a alimentação dos sistemas informatizados relacionados à captação
e prestação de contas dos convênios firmados e emendas parlamentares;
V - realizar as ações operacionais relacionadas aos “convênios de receita”, em que a
SES/RJ atua como BENEFICIÁRIA de recursos;
VI - realizar as ações operacionais relacionadas aos “convênios e congêneres" em que a
SES/RJ atua como BENEFICIÁRIA de recursos; e
VII - realizar ações concerne aos instrumentos onde a SES/RJ firma parcerias com
instituições de ensino, tais como as abaixo relacionadas.
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Subseção LXIII
Da Coordenação de Emendas

Art. 76º - À Coordenação de Emendas, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Subsecretaria Executiva, compete:
I - cadastrar os pré-projetos através do sistema padrão de apresentação de proposta no
Ministério da Saúde – Portal SICONV;
II - coordenar, em conformidade com o programa e com as diretrizes disponíveis no
sistema, segundo a Portaria Interministerial que o rege, a formulação do Plano de
Trabalho conforme exigências da Concedente, até que sejam exauridas todas as
obrigações referentes à efetivação e celebração do acordo; e
III - realizar as ações operacionais relacionadas as "Emendas" em que a Secretaria de
Estado do Rio de Janeiro – SES/RJ atua como BENEFICIÁRIA de recursos:
a) Acompanhar a fase de execução, adotando ações para que a execução física e financeira
da emenda ocorra conforme previsto pelo Ministério da Saúde.
Subseção LXIV
Da Superintendência de Compras e Licitações
Art. 77º - À Superintendência de Compras e Licitações, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria Executiva, compete:
I - gerenciar e integrar a atuação das Coordenações de Compras, Coordenação de
Licitações e Coordenação de Contratos;
II - acompanhar e garantir os processos de aquisições de bens e serviços da Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro - SES/RJ;
III - instruir processos administrativos de compras e de contratações da SES/RJ em
conformidade com a legislação;
IV - prestar informações sobre aquisições e contratos aos Órgãos de Controle Interno e
Externo e Poder Judiciário;
V - promover a integração de informações por meio da articulação com os diversos órgãos
e setores da SES/RJ com objetivo de melhorar a eficiência das aquisições; e
VI - coordenar levantamentos, estudos e projetos visando ao planejamento, organização,
monitoramento, controle e avaliação das aquisições da SES/RJ.
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Subseção LXV
Da Coordenação de Contratos

Art. 78º - À Coordenação de Contratos, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Compras e Licitações, compete:
I - instruir e formalizar atas de registro de preços, contratos e seus aditivos, termos de
ajuste de contas;
II - contratar bens e serviços por meio de importação, incluindo: Cadastros nos órgãos
competentes, Fechamento de contratos de câmbio, acompanhar formas de pagamento,
Controle logístico e financeiro das importações e liberação de recursos no exterior;
III - monitorar prazos de vigência de contratos e atas de registro de preços;
IV - controlar solicitações, distribuição dos empenhos, monitoramento de entregas e
saldos; e
V - cadastrar contratações nos sistemas informatizados.
Subseção LXVI
Da Coordenação de Licitação
Art. 79º - À Coordenação de Licitação, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Compras e Licitações, compete:
I - elaborar a minuta de Edital em consonância com as diretrizes básicas da Lei Geral de
Licitações e toda legislação que rege a matéria, instruindo o processo com envio à
Assessoria Jurídica, para aprovação jurídica;
II - analisar o parecer jurídico e realizar todas as alterações propostas nas ressalvas
constantes no mesmo;
III - confeccionar o edital e enviar para aprovação e assinatura do Ordenador de Despesas,
autoridade competente responsável;
IV - realizar publicações referentes ao certame no Portal da Saúde, jornal de grande
circulação, Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Sistema Integrado de Gestão e
Auditoria - SIGA e Tribunal de Contas;
V - conduzir e gerenciar todas as etapas do Pregão, cabendo exclusivamente ao Pregoeiro
tal atribuição, auxiliado pela Equipe de Apoio; e
VI - receber, analisar, instruir e opinar acerca de pedidos de impugnação, esclarecimento
e recursos administrativos.
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Subseção LXVII
Da Coordenação de Compras

Art. 80º - À Coordenação de Compras, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Compras e Licitações, compete:
I - realizar, em conformidade com a legislação, pesquisa de mercado para estimar custos
para as licitações para: estabelecer o preço médio para os processos de licitação,
Acréscimos e prorrogação de contratos, Trocas de marcas de produtos durante vigência
dos contratos, Compras diretas, atestar vantajosidade das contratações.
II - efetivar compras diretas conforme dispositivos legais, atendendo a: Inexigibilidades
para materiais exclusivos; Adesões à Atas de Registro de Preços Vigentes; Dispensa de
Licitação.
III - abrir Plano de Suprimentos – PLS, para compras conjuntas com outras unidades do
estado;
IV - realizar compra direta através de Processo Eletrônico de Dispensa – PED; e
V - solicitar autorização à Secretaria de Planejamento para realizar registro de preços.
Subseção LXVIII
Da Coordenação de Administração
Art. 81º - À Coordenação de Administração, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Compras e Licitações, compete:
I - auxiliar no planejamento e na realização das atividades desenvolvidas na
Superintendência de Compras e Licitações, estabelecendo objetivos mensuráveis e
alcançáveis;
II - participar da análise e do planejamento do fluxo de atividades e processos do setor,
bem como da elaboração e implantação dos procedimentos e políticas administrativas;
III - executar atos e adotar medidas relacionadas com suas finalidades, inclusive quanto
ao preparo de expedientes próprios;
IV - analisar e elaborar expedientes pertinentes às demandas da Superintendência de
Compras e Licitações; e
V - acompanhar e analisar todos os indicadores da área, a fim de promover a criação de
plano de ação, garantindo o alcance das metas.
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Subseção LXIX

Da Superintendência de Logística e Suprimentos
Art. 82º - À Superintendência de Logística e Suprimentos, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria Executiva, compete:
I - realizar a gestão de contratos e elaboração de termos de referências em conjunto com
as áreas técnicas;
II - reunir, consolidar e disponibilizar informações sobre os estoques, suprimentos e bens
moveis no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
III - promover a integração de informações por meio da articulação com os diversos
órgãos e setores da SES/RJ com objetivo de melhorar a eficiência das tomadas de decisões
dos gestores; e
IV - coordenar levantamentos, estatísticas e estudos visando ao planejamento,
organização, monitoramento, controle e avaliação de informações a Subsecretaria
Executiva e demais subsecretarias no planejamento, execução, controle e aprimoramento
de suas atividades.
Subseção LXX
Da Coordenação de Armazenagem
Art. 83º - À Coordenação de Armazenagem, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Logística e Suprimentos, compete:
I - acompanhar e fiscalizar o recebimento, guarda e controle dos medicamentos e
materiais adquiridos pela Secretaria de Saúde realizado pelo operador logístico
terceirizado;
II - acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais pela terceirizada, de acordo
com o projeto básico do contrato de prestação de serviço;
III - prestar conta dos bens patrimoniais sob responsabilidade desta coordenação;
IV - acompanhar os dados referentes ao faturamento mensal do operador logístico e
instruir o processo de pagamento;
V - supervisionar e coordenar as atividades das Divisões de Material e Medicamentos,
responsáveis pelo acompanhamento dos recebimentos de insumos dentro das
prerrogativas definidas, e o posterior encaminhamento das Notas fiscais para pagamento
e controle da guarda dos produtos pelo operador logístico; e
VI - coordenar e apoiar as Divisões de Material e Medicamentos no que diz respeito à
fiscalização da medição da cubagem armazenada.
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Subseção LXXI
Da Divisão de Medicamentos

Art. 84º - À Divisão de Medicamentos, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Armazenagem, compete:
I - controlar e fiscalizar do processo de armazenagem de medicamentos junto ao operador
logístico;
II - conferir as notas fiscais recebidas dos fornecedores com os processos de licitação e
empenhos emitidos pela Coordenação de Contratos;
III - conferir no sistema o cadastro das notas com posterior liberação para consumo;
IV - inaugurar os processos com as correspondências internas de encaminhamento das
notas fiscais para os setores competente para o pagamento das despesas da própria
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ e da Fundação Saúde; e
VI - verificar e aferir a cubagem de medicamentos.
Subseção LXXII
Da Divisão de Materiais
Art. 85º - À Divisão de Materiais, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Coordenação de Armazenagem, compete:

I - controlar e fiscalizar do processo de armazenagem de materiais junto ao operador
logístico;
II - conferir as notas fiscais recebidas dos fornecedores com os processos de licitação e
empenhos emitidos pela Coordenação de Contratos;
III - conferir no sistema o cadastro das notas com posterior liberação para consumo;
IV - inaugurar os processos com as correspondências internas de encaminhamento das
notas fiscais para os setores competentes, para o pagamento das despesas da própria
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ e da Fundação Saúde do Estado
do Rio de janeiro - FSERJ; e
V - verificar e aferir a cubagem de materiais.
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Subseção LXXIII
Da Divisão de Administração

Art. 86º - À Divisão de Administração, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Armazenagem, compete:
I - acompanhar e otimizar processos administrativos da Coordenação de Armazenagem;
II - elaborar relatórios de gestão para subsídio à tomada de decisão;
III - acompanhar a gestão de arquivos e documentos; e
IV - acompanhar e elaborar indicadores para gestão da qualidade da Coordenação Geral
de Armazenagem.
Subseção LXXIV
Da Coordenação de Controle de Estoque
Art. 87º - À Coordenação de Controle de Estoque, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Logística e Suprimentos,
compete:
I - receber, conferir e auditar todos os documentos de movimentação de estoque;
II - gerar mensalmente a prestação de contas DMO do almoxarifado com base nas
informações auditadas, elaborando demais relatórios complementares conforme
legislação vigente e demandas da Coordenação de Contabilidade;
III - gerar anualmente o arrolamento, atendendo as exigências legais, incluindo todos os
documentos de atesto que validam a informação;
IV - receber, conferir e lançar no sistema Autoest da Secretaria de Estado de Saúde do
Rio de Janeiro – SES/RJ solicitações de baixas, correções, inclusões, alterações e demais
que não sejam da rotina de entrada e saída; e
V - manter arquivo autêntico de todas as prestações de contas e arrolamentos.
Subseção LXXV
Da Coordenação de Medicamentos
Art. 88º - À Coordenação de Medicamentos, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Logística e Suprimentos, compete:
I - Planejar, instruir, executar e coordenar os processos de aquisição de medicamentos e
soluções hospitalares padronizados para atendimento às unidades sob gestão direta da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro - SES/RJ;
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II - coordenar processos de Qualificação Técnica dos fornecedores de medicamentos,
avaliando o atendimento desses aos documentos (Licença Sanitária Estadual ou
Municipal, Autorização de Funcionamento, Autorização especial de Funcionamento,
Certificado de Regularidade Técnica, Comprovação de Aptidão do Licitante, Certificado
de Registro de Produto, Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle e
especificações técnicas exigidas);
III - coordenar processos pertinentes à Programação, distribuição e controle de estoque
de medicamentos;
IV - realizar diligências específicas da área técnica em procedimento licitatório dentre
eles: ofício de previsão de empenho para os fornecedores e ofício de recolhimento das
unidades de saúde, correspondências internas autorizando recebimento de medicamentos
e documentos relevantes ao processo de abastecimento;
V - operacionalizar o Programa de Atendimento ao Infarto do Miocárdio - IAM regido
pela Resolução SES n° 1263 de 17 de setembro de 2015 que institui as diretrizes para o
atendimento IAM no âmbito das unidades de pronto atendimento 24h do estado do Rio
de Janeiro. Os medicamentos disponibilizados são o Alteplase e o Tenecteplase;
VI - desenvolver o planejamento, aquisição e distribuição de itens em comum com a
Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos para atendimento
aos Programas de Fibrose Cística e Infecções Oportunistas DST/HIV desde que atendidos
pelo mesmo regime de preços; e
VII - desenvolver o planejamento, aquisição e distribuição de itens e em comum com
Subsecretaria de Vigilância em Saúde para atendimento às Arboviroses (Dengue, Zika,
Chikungunya) desde que atendidos pelo mesmo regime de preços.
Subseção LXXVI
Da Coordenação de Materiais
Art. 89º - À Coordenação de Materiais, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Logística e Suprimentos, compete:
I - planejar, instruir, executar e coordenar os processos de aquisição de materiais
hospitalares padronizados para atendimento às unidades sob gestão direta da Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro - SES/RJ;
II - realizar qualificação técnica dos fornecedores de materiais hospitalares, avaliando o
atendimento desses aos documentos e especificações técnicas exigidas para as aquisições;
III - realizar Programação, distribuição e controle de estoque de materiais hospitalares;
IV - realizar Diligências específicas da área técnica em procedimento licitatório dentre
eles: ofício de previsão de empenho para os fornecedores e ofício de recolhimento das
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unidades de saúde, correspondências internas autorizando recebimento de materiais
hospitalares e documentos relevantes ao processo de abastecimento;
V - acompanhar os processos de aquisições dos materiais hospitalares destinados ao
atendimento das unidades de saúde sob gestão direta da SES/RJ; e
VI - executar ações de programação, distribuição e controle de estoque de materiais
hospitalares.
Subseção LXXVII
Da Coordenação de Distribuição
Art. 90º - À Coordenação de Distribuição, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Logística e Suprimentos, compete:
I - planejar a roteirização mensal e anual junto ao operador logístico;
II - coordenar e Acompanhar o agendamento de retirada;
III - analisar e autorizar a reintegração de itens originários das unidades de saúde
atendidas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
IV - acompanhar e auditar a separação e entrega;
V - elaborar manuais e procedimentos operacionais relacionados à distribuição e
transporte;
VI - acompanhar a gestão da demanda no sentido de mitigar perdas relacionadas à
validade;
VII - acompanhar o processo de baixa e descarte junto à Comissão Permanente de Baixa
e Descarte; e
VIII - acompanhar a troca de itens vencidos que possuem carta de troca junto ao
fornecedor.
Subseção LXXVIII
Da Superintendência de Serviços Gerais e Infraestrutura
Art. 91º - À Superintendência de Serviços Gerais e Infraestrutura, unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria Executiva, compete:
I - executar serviços de protocolo e controle da tramitação de documentos, bem como a
sua guarda e conservação por parte do Arquivo Geral desta Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro – SES/RJ;
II - estabelecer a difusão de procedimentos e normas gerais de trabalho para as atividades
da área e as medidas necessárias ao seu cumprimento;
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III - coordenar, acompanhar e fiscalizar serviços de nutrição, atividades de copa,
reprografia lavanderia, vigilância patrimonial, conforto ambiental, fornecimento de gases
medicinais, manutenção predial, execução de obras, reformas em geral, manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos das dependências de imóveis ocupados pelas
unidades e outros serviços gerais realizados por terceiros e seus respectivos contratos para
todas as unidades de saúde da SES/RJ;
IV - preparar estudos, projetos, termos de referência e orçamentos, bem como a
fiscalização, a atestação de faturas de responsabilidade própria e fornecimento de
atestação de capacidade técnica, a elaboração de aceites provisórios e definitivos, a
elaboração de pareceres e outras ações afins; e
V - instruir os processos licitatórios com a elaboração do Estudo Técnico Preliminar,
Projeto básico e/ou Termo de Referência auxiliar na elaboração de editais, avaliação
técnica de empresas e na prestação de informações e esclarecimentos técnicos para
orientar análises e julgamentos.
Subseção LXXIX
Da Coordenação de Serviços
Art. 92º - À Coordenação de Serviços, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Superintendência de Serviços Gerais e Infraestrutura, compete:
I - coordenar e revisar os Termos de Referência e documentos elaborados pelas Gerências;
II - acompanhar diariamente os processos administrativos; e
III - elaborar respostas aos documentos e processos encaminhados para a
Superintendência de Serviços, elaboração das planilhas de controle de todos os
contratos.
Subseção LXXX
Da Gerência de Engenharia Clínica
Art. 93º - À Gerência de Engenharia Clínica, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Serviços, compete:
I - gerenciar, fiscalizar, acompanhar todos os serviços de engenharia clínica em todas as
unidades que estão sob a gestão direta da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
– SES/RJ e outros definidos pela superintendência;
II - elaborar Estudo Técnico Preliminar – ETP, termos de referência, e outros que se façam
necessário necessários para instrução dos processos de contratação de serviços
relacionados à engenharia clínica; e
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III - realizar, quando necessário, glosas nas prestações de contas das empresas, de acordo
com os apontamentos no Relatório de Avaliação elaborado pelo fiscal e pela Direção da
Unidade.
Subseção LXXXI
Da Gerência de Serviços Gerais
Art. 94º - À Gerência de Serviços Gerais, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Serviços, compete:
I - fiscalizar, acompanhar e coordenar todos os serviços que são prestados no prédio da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, que são:
a) Manutenção predial;
b) Limpeza; e
c) Copeiras (Copas).

Subseção LXXXII
Do Protocolo Geral
Art. 95º - Ao Protocolo Geral, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Coordenação de Serviços, compete:
I - supervisionar e monitorar o processo pertinente ao recebimento de documentos
externos que são protocolados na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro –
SES/RJ com posterior envio aos setores responsáveis; e
II - realizar a abertura e cadastro no sistema de todos os documentos que são enviados
pelos setores responsáveis e que necessitam de um número de processo.
Subseção LXXXIII
Do Arquivo Geral
Art. 96º - Ao Arquivo Geral, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Coordenação de Serviços, compete:
I - acompanhar e coordenar os processos pertinentes ao arquivamento de todos os
processos abertos na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, após a
solicitação de arquivamento pelo setor responsável; e
II - desarquivar os arquivos conforme necessidade e solicitação dos setores.
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Subseção LXXXIV
Da Coordenação de Manutenção

Art. 97º - À Coordenação de Manutenção, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Serviços Gerais e Infraestrutura,
compete:
I - coordenar, fiscalizar e Monitorar os processos pertinentes aos contratos de serviços
continuados relacionados à:
a) Manutenção de elevadores;
b) Manutenção predial;
c) Gases medicinais; e
d) Projetos de prevenção e controle a incêndio das unidades sob gestão da Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ.
Subseção LXXXV
Da Coordenação de Obras
Art. 98º - À Coordenação de Obras, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Superintendência de Serviços Gerais e Infraestrutura, compete:
I - acompanhar os convênios e elaborar os projetos de arquitetura; e
II - coordenar a atuação da equipe desta Coordenação de Obras na realização das
atividades desenvolvidas nas unidades administradas direta ou indiretamente pela
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, sobretudo no que diz respeito
aos serviços de: manutenção de elevadores; gases medicinais; manutenção predial;
sistemas de incêndio e pânico; vistoria, cessão e entrega de imóveis; licenciamento
ambiental; adequação e manutenção das estações de tratamento de esgoto; análise técnica
das intervenções realizadas nas unidades administradas pelas Organizações Sociais de
Saúde e pela Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro; estudo de consumo junto às
concessionárias Light, Cedae, CEG (Naturgy); programas de certificação - PEE Light;
estudo de acessibilidade; projetos de arquitetura de adequação, reforma e ampliação das
unidades sob gestão desta Secretaria.
Seção XII
Da Subsecretaria de Gestão Estratégica
Art. 99º - À Subsecretaria de Gestão Estratégica unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Saúde, compete:
I - subsidiar e assessorar o Secretário com informações necessárias ao processo decisório
das questões de gestão, orçamentárias e de planejamento das entidades vinculadas à
Subsecretaria de Gestão Estratégica;
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II - colaborar com os demais órgãos de planejamento, na análise e proposições de
mecanismos, processos, e atos normativos, com vistas ao contínuo aperfeiçoamento das
atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
– SES/RJ;
III - fomentar o planejamento estratégico da SES/RJ;
IV - supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e execução dos planos,
programas, projetos e as contratações estratégicas da Subsecretaria de Gestão Estratégica
da SES/RJ;
V - participar da elaboração e acompanhar a execução dos planos de trabalho das
subsecretarias e superintendências, visando o desempenho integrado de suas ações;
VI - coordenar as pastas subordinadas à Subsecretaria;
VII - elaborar relatório de atividades relacionados a sua área de competência; e
VIII - participar de trabalhos, reuniões externas com órgãos e entidades afins e realizar
atividades externas relativas à sua área de atuação.
Parágrafo único. A Subsecretaria de Gestão Estratégica tem a seguinte estrutura
interna:
I - Assessorias;
II - Coordenações;
III - Superintendências;
IV - Divisões; e
V - Gerências.
Seção XIII
Das Superintendências, Assessorias, Coordenações, Divisões e Gerências
Art. 100º - As Superintendências, as Assessorias, as Coordenações, as Divisões e as
Gerências unidades orgânicas de assessoramento, pertencente à estrutura interna da
Subsecretaria de Gestão Estratégica:
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Subseção LXXXVI

Da Assessoria de Informação e Monitoramento em Saúde
Art. 101º - À Assessoria de Informação e Monitoramento em Saúde, unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Gestão Estratégica,
compete:
I - ampliar a produção e disseminação da informação em saúde do estado do Rio de
Janeiro, publicando as informações dos sistemas do Sistema Único de Saúde - SUS no
site da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
II - promover o aprimoramento da qualidade da informação em saúde produzida e/ou
gerenciada pelas áreas técnicas, fortalecendo o papel da SES/RJ no âmbito do SUS;
III - reunir, consolidar e disponibilizar informações técnicas dos sistemas do SUS, obtidos
tanto na esfera federal (Ministério da Saúde, Instituto Brasileiro de Geografia e estatística,
Agência Nacional de Saúde e outros) como na esfera estadual para apoio à tomada de
decisão no âmbito da SES/RJ;
IV - subsidiar o planejamento, organização, monitoramento, controle e avaliação dos
serviços de saúde por meio de disponibilização de dados e indicadores;
V - apoiar áreas técnicas da SES/RJ e municípios na geração de relatórios, com diversos
graus de detalhamento, dos sistemas de informação do SUS;
VI - construir e/ou incorporar tecnologias para disseminação e monitoramento de dados
e indicadores de saúde;
VII - organizar e manter bases de dados e páginas WEB com os dados e indicadores de
saúde do SUS qualificados para disseminação e monitoramento através da Internet;
VIII - promover e participar da articulação inter e intrassetorial acerca dos sistemas de
informação em saúde no âmbito de competência da assessoria, incluindo as instâncias
federativas; e
IX - definir, em articulação com as áreas técnicas, indicadores para avaliação,
monitoramento e divulgação do perfil epidemiológico e da produção de ações e serviços
de saúde no Estado.
Subseção LXXXVII
Da Assessoria Técnica de Processamento de Sanções das OSS
Art. 102º - À Assessoria Técnica de Processamento de Sanções das OSS, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Gestão
Estratégica, compete:
I - instaurar, conduzir, instruir e emitir decisão em primeira instância administrativa nos
processos apuratórios que apuram irregularidades praticadas por organizações Sociais de
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Saúde na gestão das Unidades de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro – SES/RJ, quando essas irregularidades, ensejarem sanções de advertência e de
multa;
II - prestar consultoria para orientar e aprimorar a apuração de apontamentos de
irregularidades e descumprimento de obrigações contratuais ou normativas por parte de
entidades que firmam contratos de gestão com a SES/RJ;
III - realizar controle prévio por meio de análise de admissibilidade das denúncias de
irregularidades;
IV - assessorar na produção de atos normativos de aplicação de penalidades em normas
administrativas específicas; e
V - manter um fluxo de informações com dados acerca dos processos administrativos
apuratórios e seus estágios, para subsidiar o Gestor da SES/RJ e para promover a
transparência na apuração das irregularidades;
VI - Notificar as Organizações Sociais de Saúde da instauração de processos
administrativos apuratórios no âmbito da gestão dos contratos de gestão; para dar ciência
das decisões exaradas nos procedimentos apuratórios e para ciência de emissão de Guia
de Recolhimento Estadual gerada em decorrência das decisões nos citados processos
apuratórios.
Subseção LXXXVIII
Da Coordenação de Patrimônio
Art. 103º - À Coordenação de Patrimônio, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Subsecretaria de Gestão Estratégica, compete:
I - analisar, orientar e instruir os processos referentes às Prestações de Contas relativas a
Bens Patrimoniais das unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro –
SES/RJ;
II - vistoriar os bens colocados em disponibilidade, objetivando promover transferência,
baixa ou doação;
III - orientar os Agentes Patrimoniais (Encarregados) das Unidades da SES/RJ; e
IV - coordenar de Patrimônio, compreendendo: Receber documentação pertinente à
incorporação dos bens, promover a incorporação de bens, quando for o caso, Emitir
Termo de Responsabilidade, efetuar transferência de bens, realizar conscientização do
usuário, realizar atualização de sistema, receber bens a disposição, inservíveis ou não,
bem como sua redistribuição, efetuar baixa do bem.
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Subseção LXXXIX

Da Superintendência de Recursos Humanos
Art. 104º - À Superintendência de Recursos Humanos, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Gestão Estratégica,
compete:
I - articular-se com as unidades administrativas pertencentes à Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, visando à uniformidade e padronização dos
procedimentos da sua área de competência;
II - programar, organizar, orientar, coordenar e controlar as atividades de gestão de
recursos humanos da SES/RJ;
III - decidir sobre atos de gestão de pessoas, originados por delegação de competências,
sendo estes: férias, licenças, afastamentos, cessão, movimentação, reassunção,
aposentadorias, gratificações, auxílio natalidade, abono de permanência, redução de carga
horária, averbação e desaverbação de tempo de contribuição, licença especial contada em
dobro, fixação e refixação de proventos, encerramento de folha, cessação de estipêndios
e férias contada em dobro, nos termos da legislação vigente, bem como atestar a
frequência dos servidores e emitir certidões relativas à situação funcional dos servidores;
IV - organizar, analisar, controlar e instruir as ações e atividades relacionadas aos
benefícios, direitos, deveres, ingresso, movimentação, lotação, vantagens pecuniárias e
vencimentos ou remuneração dos servidores, bem como outras competências delegadas,
cumprindo e fazendo cumprir a legislação, regulamentos, normas e regras vigentes;
V - monitorar e gerenciar, contínua e permanentemente, os dados e informações de gestão
de recursos humanos;
VI - operacionalizar e controlar os procedimentos relativos ao Sistema Integrado de
Recursos Humanos quanto à inclusão e atualização dos dados cadastrais, funcionais e
financeiros dos servidores, visando à eficácia administrativa do sistema;
VII - apresentar dados e prestar informações para atender auditorias, diligências ou
consultas aos órgãos ou entidades de controle interno e externo;
VIII - constituir, formalizar, participar e acompanhar os processos de sindicância e
administrativos disciplinares dos servidores;
IX - manter a guarda adequada da documentação funcional e cadastral de pessoal, em
conformidade com o período de validade estabelecido em regulamento, normas e regras
de temporalidade, promovendo a recuperação e manutenção dos assentamentos
funcionais, bem como gerenciar o arquivo permanente da SES/RJ; e
X - prestar informações, atendimento, assistência, esclarecimentos e instruções às
unidades administrativas, bem como aos servidores ativos e inativos.

ID-PRISES-0

Data de Aprovação: 11/01/2022

Página 63 de 171

Código:

Informação Documentada

Aprovado por: Gabinete do Secretário
Emitido por: Coordenação Técnica de
ID-PRISES-0
Qualidade
Título: Padrão Regimento Interno SES/RJ
Subseção XC

Da Coordenação de Administração de Recursos Humanos
Art. 105º - À Coordenação de Administração de Recursos Humanos, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Recursos
Humanos, compete:
I - orientar, controlar e acompanhar a aplicação de normas legais, pelas Divisões de
execução sob sua subordinação: Divisão de Direitos e Vantagens - DVA, Divisão de
Concessão Aposentadoria - DCA e Divisão de Administração Funcional - DAF, e
também sob sua subordinação a Gerência do Núcleo de Pessoal - NP, assim como dar
suporte em suas atividades rotineiras;
II - coordenar a aplicação da legislação pertinente à concessão de benefícios, deveres e
responsabilidades de servidores ativos, bem como à concessão de aposentadoria, fixação
e refixação de proventos de servidores inativos, de acordo com as disposições
estabelecidas em normas e regulamentos;
III - promover e orientar atividades inerentes ao controle e apuração de frequência de
servidores da SES/RJ;
IV - orientar e controlar a aplicação da legislação pertinente a nomeações, posses e
exonerações de cargos comissionados;
V - instruir os expedientes oriundos das Comissões de Inquérito Administrativo, da
Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público e outras autoridades, convocando os
servidores desta SES/RJ para prestar depoimento quando solicitado;
VI - controlar os cargos em comissão, assim como instrução de processos de nomeação e
exoneração; e
VII - acompanhar as atualizações dos registros feitos pela DAF, DCA e DVA nos
assentamentos funcionais dos servidores, nos sistemas SIGRH, SIGFIS e PRODERJ.
Subseção XCI
Da Divisão de Direitos e Vantagens
Art. 106º - À Divisão de Direitos e Vantagens, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Administração de Recursos Humanos,
compete:
I - realizar a admissão de candidatos aprovados em Concurso Público e Processo Seletivo;
II - encaminhar os candidatos aptos pela perícia medica às unidades da Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ para lotação;
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III - realizar a exclusão de estágio experimental ou probatório dos aprovados em
concursos Públicos;
IV - analisar os processos de desistência do contrato de trabalho dos aprovados em
processo seletivo;
V - analisar processos de acumulação de cargos;
VI - posse dos Servidores Públicos - ato de investidura;
VII - emitir 2ª via do ato de investidura;
VIII - efetuar mudança de nome e classe funcional dos servidores públicos;
IX - averbar tempo de serviços;
X - analisar concessão de Licença Especial, Licença Especial, férias em dobro e licença
sem vencimentos para trato de interesse particular, acompanhar cônjuge;
XI - realizar afastamento para estudo e pleito eleitoral; e
XII - realizar encerramento de folha por falecimento, exoneração de servidor efetivo e
redução de carga horária.
Subseção XCII
Da Divisão de Administração Funcional
Art. 107º - À Divisão de Administração Funcional, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Administração de Recursos
Humanos, compete:
I - manter atualizado o Sistema de Recursos Humanos quanto à situação funcional, e
respectivas publicações, bem como período de gozo e reassunção de Licença Especial e
penalidades aplicadas aos servidores;
II - receber, digitar e controlar a frequência de servidores da Rede SES/RJ, através das
ocorrências enviadas pelas Unidades Administrativas;
III - receber do PRODERJ e distribuir para as Unidades Administrativas, os cartões de
Frequência e Mapas de Controle de Frequência;
IV - orientar e providenciar a movimentação de servidores da Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, controlando o cadastro das Unidades Administrativas
no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, inclusive por
readaptação;
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V - controlar o afastamento e providenciar a reassunção de servidores após retorno de
licença sem vencimentos, acumulação, inquérito e mandato eletivo e retorno de
aposentadoria, com a devida atualização no Sistema de Recursos Humanos;
VI - controlar a dispensa e designação dos agentes de pessoal e seus respectivos
auxiliares, com a devida atualização do Sistema de Recursos Humanos; e
VII - elaborar e emitir a Certidão de Tempo de Serviço, ofícios e declarações junto ao
INSS e declarações de prova de títulos.
Subseção XCIII
Da Divisão de Concessão de Aposentadoria
Art. 108º - À Divisão de Concessão de Aposentadoria, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Administração de Recursos
Humanos, compete:
I - Realizar análise e concessão de aposentadoria;
II - Efetuar fixação de Proventos;
III - Realizar abono Permanência;
IV - Efetuar diligências do TCE; e
V - Realizar renúncia de Estipêndio.
Subseção XCIV
Do Núcleo de Pessoal
Art. 109º - Ao Núcleo de Pessoal, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Coordenação de Administração de Recursos Humanos, compete:
I - controlar, mensalmente, frequências e cartões de ponto dos servidores;
II - fazer escala de férias para gozo e comando de pagamento;
III - encaminhar servidores em período de aposentadoria compulsória;
IV - convocar servidores, quando colocados à disposição;
V - apresentar o servidor ao órgão para o qual foi publicada a disposição;
VI - lançar no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH a
apresentação e retorno de servidores à disposição de outros órgãos e Fundação Saúde;
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VII - encaminhar o processo de disposição aos servidores, para que retire o ato e orientar
que caso haja desistência da disposição, que o mesmo declare no processo;
VIII - encaminhar documento para a Coordenação de Pagamento de Pessoal referente à
implantação ou cancelamento de gratificações ou atributos; e
IX - comunicar frequência do servidor, mensalmente, para seu órgão de origem.
Subseção XCV
Da Coordenação de Pagamento de Pessoal
Art. 110º - À Coordenação de Pagamento de Pessoal, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Recursos Humanos,
compete:
I - planejar, organizar, orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades
desenvolvidas pelos órgãos sob sua subordinação, as atividades de seleção, preparo,
comando e registro de pagamento dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro – SES/RJ, dentro das legislações, normas e diretrizes da Secretaria de Estado
da Casa Civil e Governança - SECCG;
II - manter o relacionamento técnico e normativo junto à SECCG, no tocante ao Sistema
Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH;
III - velar pela manutenção e atualização das regras e critérios de execução dos
lançamentos e comandos dos pagamentos de servidores da SES/RJ, observando as normas
e diretrizes determinadas pela SECCG, impugnando quaisquer irregularidades;
IV - pesquisar, desenvolver e implementar projetos, métodos e rotinas, que visem a
racionalização e a simplificação das atividades referentes aos pagamentos dos servidores
da SES/RJ; e
V - fornecer aos titulares da Superintendência de Recursos Humanos e da Subsecretaria
Geral, dados relativos à folha de pagamento dos servidores da SES/RJ, com a finalidade
de cientificá-los a respeito dos respectivos valores, bem como com o objetivo de auxiliar
na elaboração do orçamento para a previsão da despesa de pessoal civil e encargos da
Secretaria.
Subseção XCVI
Da Divisão de Preparo e Comando de Pagamento
Art. 111º - À Divisão de Preparo e Comando de Pagamento, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Pagamento de Pessoal,
compete:
I - receber e examinar os processos e documentos dos servidores da Secretaria de Estado
de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ os quais são enviados pelos órgãos competentes da
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área de pessoal, assim como as publicações do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,
tratando e dando-lhes a devida instrução e posterior encaminhamento;
II - analisar diligentemente todos os atos e documentos relativos ao pagamento dos
servidores da SES/RJ, refutando e sinalizando aqueles que contrariem as normas e
legislações regulamentares;
III - providenciar a inclusão em folha de pagamento dos servidores da SES/RJ admitidos
e/ou nomeados, de acordo as documentações regulares e legalmente recebidas;
IV - atualizar o cadastro funcional e financeiro dos servidores da SES/RJ no Sistema
Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, providenciando as inclusões,
alterações e exclusão de vantagens e benefícios concedidos aos mesmos, inclusive
aquelas fruto de progressões funcionais;
V - receber e preparar as solicitações de revisão de pagamento dos servidores da SES/RJ,
analisando-as e extraindo as informações básicas e necessárias para a elaboração dos
respectivos lançamentos no SIGRH;
VI - registrar e manter atualizado o cadastro de fichas financeiras individuais dos
servidores da SES/RJ, de acordo com o movimento de solicitações e concessões de
benefícios e vantagens atribuídos aos mesmos; e
VII - efetuar a leitura de Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro para verificar as
aposentadorias publicadas e providenciar as alterações destes vínculos funcionais dos
servidores.
Subseção XCVII
Da Gerência de Registro e Encerramento de Pagamento
Art. 112º - À Gerência de Registro e Encerramento de Pagamento, unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Pagamento de Pessoal,
compete:
I - receber e examinar os processos e documentos de afastamentos definitivos de
servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, assim como as
publicações do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, visando à suspensão de suas
remunerações por meio do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH;
II - encaminhar expedientes à Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança - SECCG,
visando junto à instituição bancária, a devolução de pagamentos efetuados após o
falecimento dos servidores da SES/RJ;
III - apurar o saldo credor/devedor de salários dos ex-servidores da SES/RJ, a partir de
seus respectivos processos de afastamentos definitivos;
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IV - cientificar os créditos de encerramento de folha de pagamento aos ex-servidores da
SES/RJ e/ou seus requerentes;
V - cientificar os débitos de encerramento de folha de pagamento aos ex-servidores e/ou
seus requerentes, tomando as providências cabíveis e necessárias para o correspondente
ressarcimento ao Erário Público Estadual;
VI - instruir os processos de certidão de tempo de serviço dos ex-servidores da SES/RJ,
no que compete às informações dos recolhimentos previdenciários;
VII - instruir os processos de acumulação de cargos dos servidores da SES/RJ, no que
tange à manutenção e/ou a suspensão dos pagamentos dos mesmos;
VIII - providenciar os reconhecimentos de dívidas de saldos credores apurados em
processos de afastamento definitivo; e
IX - providenciar a inscrição na Dívida Ativa Estadual dos débitos apurados nos processos
de afastamentos definitivos que não tenham sido quitados de forma amigável no âmbito
da SES/RJ.
Subseção XCVIII
Da Coordenação de Atendimento e Apoio
Art. 113º - À Coordenação de Atendimento e Apoio, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Recursos Humanos,
compete:
I - fiscalizar contratos de apoio administrativo (terceirizados) junto às empresas de
prestação de serviços;
II - operacionalizar as contratações de profissionais alocados em Setores do Nível Central
e unidades de saúde desta Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ
(terceirizados);
III - elaborar despachos referentes às reclamações trabalhistas (PGE);
IV - conferir planilhas analíticas referentes à prestação de serviços das empresas de apoio
administrativo; e
V - montar processos financeiros (inserção de documentos, numeração das folhas
contidas nos processos).
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Subseção XCIX

Da Divisão de Informação e Planejamento de Recursos Humanos
Art. 114º - À Divisão de Informação e Planejamento de Recursos Humanos, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Atendimento e
Apoio, compete:
I - solicitar e entregar carteira funcional, junto a Secretaria de Estado da Fazenda SEFAZ;
II - manter as planilhas com dados estatísticos referentes à evolução de pessoal, bem como
os custos realizados; e
III - elaborar planilhas com dados estatísticos demandados pela Superintendência de
Recursos Humanos - SRH.
Subseção C
Da Gerência Administrativa
Art. 115º - À Gerência Administrativa, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Atendimento e Apoio, compete:
I - realizar aquisição de passagens, realizando a análise aos requerimentos para
deslocamento do servidor referente à parte documental do evento solicitado;
II - efetuar pagamento de diárias: recebe os requerimentos de deslocamento do servidor,
qualificação e conferência das informações com justificativa e análise do evento; e
III - efetuar o cálculo para pagamento das diárias de acordo com o Decreto 41.644 de
15/01/2009.
Subseção CI
Da Superintendência de Informática
Art. 116º - À Superintendência de Informática, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Subsecretaria de Gestão Estratégica, compete:
I - planejar, disponibilizar e suportar a infraestrutura de Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC, garantindo a integridade e a confidencialidade dos Sistemas de
Informação sob a gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ,
promovendo a inovação e adotando boas práticas de governança de TIC, de modo a
colaborar para a efetividade, a eficiência e o aprimoramento da prestação de serviços em
saúde;
II - reunir e disponibilizar informações técnicas em saúde, advindas de áreas técnicas,
para apoio à tomada de decisão no âmbito da SES/RJ;
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III - promover o aprimoramento da qualidade da informação produzida e/ou gerenciada
no âmbito da SES/RJ, por meio da articulação com os diversos órgãos e setores da
Administração Central da SES/RJ;
IV - adotar, de maneira associada aos demais eixos de governo, iniciativas de
modernização da gestão e aceleração da eficiência pública, por meio da implementação
de arranjos organizacionais, processos, sistemas, recursos e ferramentas de trabalho
inovadores, fomentando uma visão orientada para resultados;
V - subsidiar o processo de planejamento e demais necessidades da gestão por meio da
evolução da arquitetura de tecnologia da informação e comunicação da SES/RJ;
VI - coordenar levantamentos, estudos de viabilidade técnicas e projetos visando ao
planejamento, organização, monitoramento, controle e avaliação dos serviços de TIC por
meio da informação em saúde;
VII - planejar e gerenciar as necessidades de ordem material, patrimonial e de recursos
humanos de Tecnologia da Informação; e
VIII - garantir o cumprimento das diretrizes e prioridades estabelecidas pelo Conselho
Estadual de Tecnologia da Informação – CONSETI no âmbito da SES/RJ.
Subseção CII
Da Assessoria Técnica de Controle, Normas e Padrões
Art. 117º - À Assessoria Técnica de Controle, Normas e Padrões, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Informática, compete:
I - manter o inventário dos recursos da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC
atualizados;
II - otimizar os investimentos e o uso dos recursos da TIC;
III - elaborar os documentos relacionados às contratações e aquisições da TIC (Estudo
Técnico Preliminar, Termos de Referência, prestação de contas, etc.);
IV - acompanhar todos os processos da TIC a cargo da Superintendência de Informática;
e
V - elaborar e acompanhar os processos de pagamentos de prestação de serviços da TIC.
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Subseção CIII

Da Assessoria Técnica de Infraestrutura, Sistemas e Segurança Tecnológica
Art. 118º - À Assessoria Técnica de Infraestrutura, Sistemas e Segurança
Tecnológica, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à
Superintendência de Informática, compete:
I - definir as atribuições das áreas correlatas e disponibilizar normas, procedimentos e
documentos;
II - garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações sob a
gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
III - instalar, configurar, monitorar, e manter serviços de rede, equipamentos de
servidores, serviços de segurança de rede, sistemas operacionais e de estação de trabalho
e aplicações, bem como gerenciar a rede corporativa na instalação, no uso e monitoração
de usuários e serviços;
IV - elaborar e implantar normas e procedimentos sobre todos os recursos
computacionais, rede corporativa, programas autorizados, correio-eletrônico, internet,
cópia de segurança, servidor de arquivos, segurança física e logística do ambiente;
V - elaborar e manter atualizada a documentação da rede: Realização de estudos técnicos
para maximização do aproveitamento dos recursos de rede, das melhores soluções de
software básico e de apoio; projetos de implementação de hardware e software para uso
corporativo, bem como elaborar relatórios técnicos dos serviços desenvolvidos; e
VI - administrar os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados: executar rotinas de
importação e exportação de dados para os sistemas informatizados da SES/RJ e manter
cópias de segurança dos bancos de dados.
Subseção CIV
Da Assessoria Técnica de Atendimento
Art. 119º - À Assessoria Técnica de Atendimento, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Informática, compete:
I - coordenar e supervisionar as atividades da área de suporte técnico aos usuários;
II - definir, instalar e manter o Sistema para Gerenciamento de Chamados; criar e atualizar
os formulários de solicitações e permissões aos usuários; confeccionar e manter os
Manuais do Usuário;
III - fornecer, mapear e monitorar os indicadores de qualidade do suporte e identificar
oportunidades de melhoria; manter uma análise constante dos resultados dos
atendimentos, aplicando as melhores práticas de mercado;

ID-PRISES-0

Data de Aprovação: 11/01/2022

Página 72 de 171

Código:

Informação Documentada

Aprovado por: Gabinete do Secretário
Emitido por: Coordenação Técnica de
ID-PRISES-0
Qualidade
Título: Padrão Regimento Interno SES/RJ

IV - realizar reparos de hardware e software básicos nas estações da sede e unidades
subordinadas;
V - administrar a operação dos sistemas;
VI - auxiliar e integrar a assessoria de infraestrutura para acompanhamento de atividades
referentes à logística operacional das estações de trabalho; e
VII - apoiar a Gerência de Recursos da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC
na elaboração da documentação necessária para aquisições e contratações de bens e
serviços de tecnologia da informação relacionados à sua área de atuação, de acordo com
o planejamento de contratações da TIC vigente.
Subseção CV
Da Assessoria Técnica de Projetos de TI
Art. 120º - À Assessoria Técnica de Projetos de TI, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Informática, compete:
I - gerenciar o portfólio de projetos da Superintendência de Informática, com
acompanhamento de indicadores de desempenho estratégicos e operacionais, que
permitam avaliar a situação atual dos projetos, alertar sobre possíveis problemas ou
desvios prejudiciais aos resultados pretendidos;
II - acompanhar e apoiar a execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicações - PDTIC, promovendo os ajustes necessários em razão de alterações de
prioridades ou novas demandas; bem como oferecer mecanismos para acompanhamento
do andamento dos projetos da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC;
III - disseminar a metodologia de gerenciamento de projetos da TIC e desenvolvimento
de competências nessa área; assim como liderar tecnicamente os projetos sob sua
responsabilidade;
IV - apoiar a Superintendência de Informática no levantamento e documentação das
demandas identificadas, de modo a fornecer subsídios à Comissão do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicações - PDTIC para elaboração do mesmo; e
V - apoiar a Gerência de Recursos da TIC na elaboração da documentação necessária para
aquisições e contratações de bens e serviços de tecnologia da informação relacionados à
sua área de atuação, de acordo com o macroprocesso de planejamento de contratações da
TIC.
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Subseção CVI
Da Assessoria Técnica de Sistemas

Art. 121º - À Assessoria Técnica de Sistemas, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Informática, compete:
I - executar análises de negócio;
II - propor, projetar, implementar e documentar o desenvolvimento de novos sistemas;
identificar os requisitos, implantar as novas versões e evoluir os sistemas (novos ou
legados) existentes;
III - interagir com a Gerência de Infraestrutura a fim de garantir a segurança, integridade
e disponibilidade dos sistemas; bem como projetar os recursos necessários para o
ambiente de produção, desenvolvimento e homologação dos sistemas;
IV - confeccionar e manter os manuais dos sistemas; e
V - apoiar a Gerência de Recursos da Tecnologia da Informação e Comunicações - TIC
na elaboração da documentação necessária para aquisições e contratações de bens e
serviços de tecnologia da informação relacionados à sua área de atuação, de acordo com
o planejamento de contratações da TIC vigente.
Subseção CVII
Da Gerência de Telefonia
Art. 122º - À Gerência de Telefonia, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Superintendência de Informática, compete:
I - controlar, avaliar e acompanhar o funcionamento de toda a rede de telefonia fixa,
móvel e internet móvel geridas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro –
SES/RJ;
II - confeccionar e manter os termos de responsabilidade de uso dos equipamentos de
telefonia fixa, móvel e internet móvel;
III - garantir apoio aos usuários da SES/RJ disponibilizando o suporte necessário para
reparo, manutenção ou instalação de linhas de telefonia fixa e atendimento gratuito ao
consumidor;
IV - coordenar e supervisionar os chamados para implantação, reparo e manutenção de
rede de telefonia interna, migrações, transferências e roaming internacional, relacionados
à telefonia fixa, móvel e internet móvel; e
V - coordenar a gestão integrada do relacionamento com parceiros e executar outras
atividades que lhe forem atribuídas pela Superintendência de Informática.
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Subseção CVIII

Da Superintendência Central de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional
Art. 123º - À Superintendência Central de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional,
unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Gestão
Estratégica, compete:
I - realizar exames médicos admissionais e exames periciais para fins de afastamento do
trabalho;
II - realizar exames médicos periciais em casos de aposentadoria, readaptação, alta de
licenciamento, modificação de fundamento legal, concessão de isenção de imposto de
renda, reassunção, reversão de aposentadoria, auxilio adoção e outros previstos pelos
dispositivos legais vigentes;
III - realizar exames médicos de servidores em processos administrativos (sindicância,
inquéritos, comunicação de faltas, abono de faltas); e
IV - atuar em processos judiciais, quando solicitado.
Subseção CIX
Da Coordenação de Perícia Médica e Saúde Ocupacional - ok
Art. 124º - À Coordenação de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência Central de Perícias
Médicas e Saúde Ocupacional, compete:
I - operacionalizar, analisar e homologar o processo de isenção do imposto de renda na
fonte;
II - operacionalizar, analisar e homologar o processo de enquadramento das
aposentadorias, mudança de fundamentação legal da aposentadoria;
III - operacionalizar, analisar e homologar o processo de concessões de licenças médicas
e de licença de trabalho;
IV - operacionalizar, analisar e homologar o processo de mudança de fundamento legal
dos artigos de licenças médicas;
V - operacionalizar, analisar e homologar o processo de salário família tríplice; e
VI - operacionalizar, analisar e homologar, com responsabilidade exclusiva, o processo
de subsidiar e esclarecer aspectos técnicos médico-periciais frente às Comissões de
Inquérito.
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Subseção CX

Da Gerência de Serviços Médicos e Exames Admissionais
Art. 125º - À Gerência de Serviços Médicos e Exames Admissionais, unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Perícia Médica e Saúde
Ocupacional, compete:
I - coordenar e executar processos pertinentes a realização de exames admissionais
encaminhados pelas diversas Secretarias de Estado do Rio de Janeiro, em todas as suas
etapas, incluindo o exame médico-pericial e as atividades administrativas pertinentes.
Subseção CXI
Da Divisão Administrativa
Art. 126º - À Divisão Administrativa, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Coordenação de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, compete:
I - realizar aplicação das diretrizes de Recursos Humanos, bem como desenvolver e
implementar políticas e práticas de gestão de pessoas através das seguintes atividades:
a) preencher e entregar Mapa de Controle de Frequência - MCF nos prazos estipulados
pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ; e
b) controlar o preenchimento de folhas de ponto bem como todos os assuntos referentes
à vida funcional dos servidores, como férias, licença especial, comunicação de faltas,
elaboração de ofícios de frequência, atualização de fichas funcionais, Controle de
informações de atrasos e faltas, Recebimento encaminhamento de processos e elaboração
de planilhas de controle.
Subseção CXII
Da Gerência de Concessão e Revisão de Benefícios
Art. 127º - À Gerência de Concessão e Revisão de Benefícios, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Perícia Médica e Saúde
Ocupacional, compete:
I - realizar a análise e controle dos processos de habilitação à pensão e verificar se os
referidos processos se encontram dentro da conformidade administrativa;
II - realizar a revisão de pensões já concedidas por invalidez;
III - conceder isenção de imposto de renda aos pensionistas do Rioprevidência; e
IV - conceder auxílio doença.
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Subseção CXIII

Da Coordenação de Readaptação de Servidores
Art. 128º - À Coordenação de Readaptação de Servidores, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência Central de Perícias Médicas
e Saúde Ocupacional, compete:
I - coordenar e monitorar processos pertinentes a agendamento de atendimentos de
readaptação, tramitação de processos de readaptação e atividades administrativas desde o
atendimento pericial até a publicação.
Subseção CXIV
Da Coordenação de Perícia Médica Externa
Art. 129º - À Coordenação de Perícia Médica Externa, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência Central de Perícias Médicas
e Saúde Ocupacional, compete:
I - coordenar e monitorar os processos pertinentes ao atendimento aos servidores que por
algum motivo de doença encontrarem-se impossibilitados de comparecer à
Superintendência Central de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional para serem
submetidos à avaliação médico pericial em residência ou unidade de saúde.
Subseção CXV
Da Gerência de Saúde Médica Descentralizada
Art. 130º - À Gerência de Saúde Médica Descentralizada, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Perícia Médica Externa,
compete:
I - coordenar processos pertinentes a regionalização e operacionalização das atividades
administradas pela Superintendência Central de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional,
através da criação e administração de Polos de Perícia Médica em outros municípios com
o objetivo de evitar o deslocamento dos servidores do interior do Estado até a
Superintendência Central de Perícias Médicas com o objetivo de obter licenciamentos até
90 dias.
Seção CXVI
Da Subsecretaria do Fundo Estadual de Saúde
Art. 131º - À Subsecretaria do Fundo Estadual de Saúde unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Saúde, compete:
I - planejar, coordenar e controlar as atividades financeiras e contábeis do Fundo Estadual
de Saúde, inclusive aquelas executadas por suas unidades gestoras e pelas gestões
descentralizadas;
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II - coordenar e controlar as atividades orçamentárias do Fundo Estadual de Saúde,
inclusive aquelas executadas por suas unidades gestoras e pelas gestões descentralizadas;
III - promover as atividades de cooperação técnica nas áreas orçamentária e financeira
para subsidiar a formulação e a implantação de políticas de saúde;
IV - estabelecer, em conjunto com a alta gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro – SES/RJ e com as áreas afetas ao planejamento orçamentário, normas e
critérios para o gerenciamento das fontes de arrecadação e da aplicação dos recursos
orçamentários e financeiros;
V - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de financiamento de programas e
projetos;
VI - acompanhar e avaliar a execução de projetos financiados com recursos do Fundo
Estadual de Saúde;
VII - promover o acompanhamento da aplicação de recursos provenientes do Tesouro
Estadual bem como aqueles transferidos ao Sistema Único de Saúde – SUS no Estado;
VIII - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de acompanhamento de prestação
de contas e tomadas de contas dos recursos do SUS alocados ao Fundo Estadual de Saúde;
IX - exercer as prerrogativas de ordenação de despesas diretamente em relação à Unidade
Gestora Orçamentária e Financeira do Fundo Estadual de Saúde e da SES/RJ;
X - planejar, coordenar e supervisionar as ações indispensáveis à capacitação funcional
dos servidores e colaboradores do Fundo Estadual de Saúde.
XI - articular com as demais secretarias e entidades do Governo do Estado visando à
integração das ações estratégicas definidas para a SES/RJ; e
XII - promover interfaces da Secretaria com o Ministério da Saúde e outros órgãos
executivos do Governo Federal visando à programação e operacionalização de planos,
programas e ações estratégicas no âmbito da SES/RJ.
Parágrafo único. A Subsecretaria do Fundo Estadual de Saúde tem a seguinte estrutura
interna:
I - Superintendências;
II - Coordenações; e
III - Divisões.
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Seção XV

Das Assessorias, Coordenações e Divisões
Art. 132º - As Assessorias, as Coordenações e as Divisões de unidades orgânicas de
assessoramento, pertencentes à estrutura interna da Subsecretaria do Fundo Estadual de
Saúde:
Subseção CXVII
Da Superintendência de Orçamento e Finanças
Art. 133º - À Superintendência de Orçamento e Finanças, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria do Fundo Estadual de Saúde,
compete:
I - planejar, coordenar e orientar as atividades específicas de execução orçamentária e
financeira do Fundo Estadual de Saúde;
II - coordenar e orientar a execução dos recursos alocados ao orçamento do Fundo
Estadual de Saúde e propor alterações quando necessárias;
III - coordenar e orientar a movimentação de contas do Fundo Estadual de Saúde;
IV - coordenar as transferências de recursos aos órgãos, entidades e unidades gestoras
descentralizadas;
V - coordenar e orientar o estabelecimento de prioridades para a alocação de recursos no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS no Estado;
VI - coordenar e orientar a provisão de recursos destinados às despesas de custeio e de
capital da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ e de suas entidades
vinculadas e descentralizadas;
VII - coordenar, acompanhar e propor alterações na lei Orçamentária vigente e no Quadro
de Detalhamento da Despesa;
VIII - coordenar e acompanhar estudos e análises dos programas e projetos
governamentais afetos à área de saúde, sob o ponto de vista da execução orçamentária e
financeira; e
IX - orientar o controle da execução orçamentária e financeira junto às unidades
vinculadas e descentralizadas.

ID-PRISES-0

Data de Aprovação: 11/01/2022

Página 79 de 171

Código:

Informação Documentada

Aprovado por: Gabinete do Secretário
Emitido por: Coordenação Técnica de
ID-PRISES-0
Qualidade
Título: Padrão Regimento Interno SES/RJ
Subseção CXVIII

Da Coordenação de Execução Orçamentária
Art. 134º - À Coordenação de Execução Orçamentária, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Orçamento e Finanças,
compete:
I - acompanhar os saldos de créditos orçamentários através da consulta às contas contábeis
pertinentes, detalhadas no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e
Contábil do Rio de Janeiro - SIAFE-Rio;
II - confeccionar as Notas de Autorização de Despesa - NAD, documento este base para
a emissão da Nota de Empenho - NE, onde costa dentre outros aspectos formais, a
autorização e aprovação da despesa por parte do ordenador;
III - operar no SIAFE-Rio quaisquer outras funcionalidades do módulo "execução
orçamentária", desde que esteja dentro do escopo da coordenação e habilitada pela
Secretaria de Estado de Fazenda; e
IV - atender às demandas oriundas do Ministério Público do Estado - MPE e Tribunal de
Contas do Estado – TCE.
Subseção CXIX
Da Coordenação de Execução Financeira
Art. 135º - À Coordenação de Execução Financeira, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Orçamento e Finanças,
compete:
I - acompanhar os saldos de créditos financeiros através da consulta às contas contábeis
pertinentes, detalhadas no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e
Contábil do Rio de Janeiro - SIAFE-Rio;
II - conceder cota financeira às unidades descentralizadas para a confecção da
Programação de Desembolso - PD;
III - realizar o acompanhamento financeiro das contas correntes do Fundo Estadual de
Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
IV - confeccionar e executar as Programações de Desembolso - PDs;
V - operar as ações necessárias ao pagamento dos usuários cadastrados no programa de
Tratamento Fora do Domicílio - TFD; e
VI - operacionalizar a geração do Registro de Envio de Ordens Bancárias - RE até a
entrega na instituição bancária oficial do Estado do Rio de Janeiro.
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Subseção CXX

Da Superintendência de Contabilidade e Prestação de Contas
Art. 136º - À Superintendência de Contabilidade e Prestação de Contas, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria do Fundo Estadual
de Saúde, compete:
I - supervisionar e acompanhar as atividades relacionadas às prestações de contas dos
recursos repassados fundo a fundo;
II - supervisionar e orientar os critérios dos procedimentos de controle e análise de
prestação de contas dos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS estadual;
III - supervisionar e orientar os procedimentos de aprimoramento do fluxo e controle de
informações referentes às prestações de contas dos recursos do SUS estadual;
V - supervisionar e orientar a cobrança das prestações de contas dos recursos repassados
fundo a fundo;
IV - supervisionar, orientar e acompanhar o esgotamento das medidas administrativas
internas das prestações de contas;
V - supervisionar e orientar os procedimentos das conciliações bancárias das Fontes de
Recursos 212 (Transferências Voluntárias) e 225 (Sistema Único de Saúde – SUS);
VI - supervisionar e orientar o acompanhamento das transferências regulares do Fundo
Nacional de Saúde e das Transferências Voluntárias para o Fundo Estadual de Saúde;
VII - supervisionar e orientar os procedimentos contábeis adotados, sugerindo correções
eventuais relativas às Fontes de Recursos 212 e 225;
VIII - supervisionar os rendimentos de aplicações e saldos das contas correntes das Fontes
de Recursos 212 e 225;
IX - supervisionar e orientar os procedimentos relativos aos bloqueios judiciais efetuados
nas contas bancárias das Fontes de Recursos 212 e 225, quanto as aberturas de processos,
regularização no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do
Rio de Janeiro - SIAFE-Rio e solicitações de ressarcimento de outros órgãos; e
X - supervisionar as diligências com as Instituições Financeiras, referentes às Fontes de
Recursos 212 e 225.
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Subseção CXXI
Da Coordenação de Contabilidade

Art. 137º - À Coordenação de Contabilidade, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Contabilidade e Prestação de Contas,
compete:
I - realizar o registro contábil dos atos e dos fatos que afetam o patrimônio vinculado à
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, respaldado por documentos
que comprovem a operação e seu registro na contabilidade, mediante classificação em
conta adequada, visando à salvaguarda dos bens e à verificação da exatidão e regularidade
das contas;
II - manter os registros contábeis atualizados de forma a permitir a análise e o
acompanhamento pelos órgãos centrais que compõem o Sistema de Controle Interno e
pelo controle externo;
III - orientar os usuários dos órgãos/entidades vinculados à SES/RJ quanto à correta
utilização do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de
Janeiro - SIAFE-Rio;
IV - elaborar o processo de Prestação de Contas Anual de Gestão da SES/RJ e do Fundo
Estadual de Saúde;
V - verificar a paridade entre os saldos inventariados dos bens patrimoniais e do
almoxarifado e dos registros contábeis;
VI - organizar e analisar, segundo as normas gerais de contabilidade aplicadas aos órgãos
da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta, incluindo as Empresas
Públicas e as Sociedades de Economia Mista, e nos prazos estabelecidos pela Contadoria
Geral do Estado, os balancetes, balanços e outras demonstrações financeiras;
VII - providenciar os registros contábeis após instauração do processo de tomada de
contas que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte ou possa
resultar danos ao erário, devidamente quantificado, e nos casos em que a legislação exija
prestação de contas do responsável, e este não preste, ou o faz de forma irregular, e nos
demais casos previstos na legislação vigente;
VIII - propor impugnação, mediante representação à autoridade competente, de quaisquer
atos referentes a despesas efetuadas sem a existência de crédito, ou quando imputada a
dotação imprópria no âmbito do órgão/entidade, fazendo comunicação imediata à
Contadoria Geral do Estado, sem prejuízo da instauração da competente tomada de
contas;
IX - promover análise e acompanhamento das contas analíticas garantindo seu registro
com individualização do devedor ou do credor, quanto à especificação da natureza,
importância e data do vencimento; e

ID-PRISES-0

Data de Aprovação: 11/01/2022

Página 82 de 171

Código:

Informação Documentada

Aprovado por: Gabinete do Secretário
Emitido por: Coordenação Técnica de
ID-PRISES-0
Qualidade
Título: Padrão Regimento Interno SES/RJ

X - observar as instruções baixadas pela Contadoria Geral do Estado quanto à aplicação
do Plano de Contas Único, rotinas contábeis e os manuais de procedimentos;
Subseção CXXII
Da Coordenação de Contabilidade do SUS e Prestação de Contas
Art. 138º - À Coordenação de Contabilidade do SUS e Prestação de Contas, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de
Contabilidade e Prestação de Contas, compete:
I - coordenar as atividades relacionadas à prestação de contas de convênios, acordos,
ajustes e instrumentos similares, celebrados com o Ministério da Saúde, por intermédio
do Fundo Nacional de Saúde e/ou de outras fontes para financiamento do Sistema
Estadual de Saúde;
II - coordenar as atividades relacionadas à prestação de contas de convênios, consórcios
de saúde, acordos, ajustes e instrumentos similares celebrados pela Secretaria de Estado
de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, por intermédio do Fundo Estadual de Saúde;
III - orientar os convenentes na elaboração das respectivas prestações de contas dos
recursos do SUS estadual;
IV - acompanhar recursos oriundos de transferências voluntárias, fundo a fundo e
constitucionais provenientes de impostos do Governo Federal para o Fundo Estadual de
Saúde;
V - acompanhar os saldos, créditos, devoluções e rendimentos de aplicação das Fontes de
Recursos 212 (Transferências Voluntárias) e 225 (Sistema Único de Saúde – SUS);
VI - acompanhar e orientar quanto a realização das conciliações contábeis das Fontes de
Recursos 212 e 225; e
VII - acompanhar os bloqueios judicias/transferências efetuados nas contas bancárias das
Fontes Recursos 212 e 225.
Subseção CXXIII
Da Divisão de Contabilidade do SUS
Art. 139º - À Divisão de Contabilidade do SUS, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Contabilidade do SUS e Prestação de Contas,
compete:
I - realizar as conciliações contábeis das Fontes de Recursos 212 (Transferências
Voluntárias) e 225 (Sistema Único de Saúde – SUS);
II - verificar as transferências regulares através do relatório Fundo a Fundo no site do
Fundo Nacional de Saúde;
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III - verificar o crédito nas contas bancárias referente as transferências regulares,
voluntárias e constitucionais provenientes de impostos do Governo Federal;
IV - executar e atualizar os lançamentos contábeis dos créditos, devoluções e rendimentos
de aplicação das Fontes de Recursos 212 e 225 nos sistemas de controles financeiros;
VI - analisar as solicitações de ressarcimento de outros órgãos, relativos à bloqueios
judiciais/transferências nas Fontes Recursos 212 e 225; e
V - realizar abertura de processos relativos aos bloqueios judicias/transferências
efetuados nas contas bancárias das Fontes Recursos 212 e 225 para regularização contábil.
Subseção CXXIV
Da Divisão de Prestação de Contas
Art. 140º - À Divisão de Prestação de Contas, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Contabilidade do SUS e Prestação de Contas,
compete:
I - realizar a análise financeira parcial ou final sobre a prestação de contas dos recursos
do Sistema Único de Saúde - SUS estadual;
II - executar a atualização dos sistemas referentes à prestação de contas dos recursos do
SUS estadual;
III - prestar informações sobre as prestações de contas dos recursos do SUS estadual; e
IV - orientar os técnicos sobre as atividades a serem desenvolvidas na prestação de contas.
Seção XV
Da Subsecretaria de Integração
Art. 141º - À Subsecretaria de Integração unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Saúde, compete:
I - promover, viabilizar e articular a agenda da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro – SES/RJ junto aos Poderes Executivo e Legislativo, fomentando a governança
regional de saúde no estado do Rio de Janeiro - RJ;
II - assessorar as 9 regiões do estado no que compete às ações de saúde, voltados ao
aprimoramento e fortalecimento da Sociedade Civil e suas organizações;
III - coordenar as ações governamentais da Secretaria de SES/RJ, analisando
tecnicamente e, quando solicitado, as matérias em tramitação na Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, mantendo a legalidade e constitucionalidade das
propostas e ações em saúde, a fim de subsidiar as decisões do Governador do Estado; e
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IV - angariar, junto aos representantes do Governo Federal, os recursos oriundos das
emendas parlamentares, indicando sua destinação e monitorando suas aplicações, com
objetivo de aperfeiçoar a saúde pública no Estado do Rio de Janeiro e seus municípios.
Parágrafo único. A Subsecretaria de Integração tem a seguinte estrutura interna:
I - Assessorias.

Seção XVI
Da Assessoria
Art. 142º - A Assessoria unidade orgânica de assessoramento, pertencente à estrutura
interna da Subsecretaria de Integração:

Subseção CXXV
Da Assessoria de Relações Institucionais
Art. 143º - À Assessoria de Relações Institucionais, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Integração, compete:
I - assessorar a Subsecretaria no monitoramento dos prazos e prioridades governamentais,
no que tange as propostas encaminhadas à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro – SES/RJ, pelas Câmaras Municipais, Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro - ALERJ e demais órgãos do governo, sejam eles federais, estaduais e/ou
municipais;
II - orientar e apoiar as áreas internas na elaboração dos pareceres técnicos em saúde,
subsidiando a Subsecretaria na tomada de decisão e consolidação de informações;
III - otimizar os compromissos da Subsecretaria junto às áreas internas e externas da
Pasta, quando solicitado;
IV - apoiar o fortalecimento dos assuntos institucionais, governamentais e regionais, junto
aos órgãos competentes; e
V - apoiar a Subsecretaria no monitoramento dos recursos provenientes de emendas
parlamentares, destinados à execução de ações e serviços de saúde.
Seção XVIII
Da Subsecretaria de Atenção à Saúde
Art. 144º - À Subsecretaria de Atenção à Saúde unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Saúde, compete:
I - formular, implantar e coordenar as unidades hospitalares e pré-hospitalares estaduais;
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II - formular, implantar e coordenar a política de assistência farmacêutica e insumos
estratégicos no Estado;
III - formular, implantar e coordenar a política de atenção especializada no Estado;
IV - formular, implantar e coordenar a política de regulação assistencial do Sistema Único
de Saúde - SUS;
V - formular, implantar e coordenar a política de transplantes de órgãos e tecidos no
Estado;
VI - formular, implantar e coordenar a política de urgência e emergência no Estado;
VII - formular, implantar e coordenar a política da Hemorrede no Estado;
VIII - coordenar o processo de implantação/implementação das Redes Temáticas de
Saúde no Estado, atualmente, em especial às Rede de Urgência e Emergência - RUE,
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiências - RCPD e Rede de Atenção à Saúde das
Pessoas com Doenças Crônicas;
IX - promover interfaces da Secretaria com o Ministério da Saúde e outros órgãos
executivos do Governo Federal visando à programação e operacionalização de planos,
programas e ações estratégicas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro – SES/RJ;
X - adequar os termos de referência das unidades próprias da SES/RJ que serão
operacionalizadas através de contratos de gestão com Organizações Sociais de Saúde,
bem como com a Fundação de Saúde;
XI - apoiar na elaboração do Edital de seleção de contratação de Organizações Sociais de
Saúde para gestão e operacionalização das unidades próprias da SES/RJ; e
XII - monitorar a assistência prestada por todas as unidades próprias de saúde do Estado
do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A Subsecretaria de Atenção à Saúde tem a seguinte estrutura interna:
I - Assessorias;
II - Superintendências; e
III - Coordenações.
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Seção XIX

Das Assessorias, Superintendências e Coordenações
Art. 145º - As Assessorias, as Superintendências e as Coordenações unidades orgânicas
de assessoramento, pertencente à estrutura interna da Subsecretaria de Atenção à Saúde:
Subseção CXXVI
Da Assessoria Especial Executiva
Art. 146º - À Assessoria Especial Executiva, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Subsecretaria de Atenção à Saúde, compete:
I - assessorar a Subsecretaria de Atenção à Saúde na coordenação da execução das
atividades desenvolvidas no âmbito de sua área de atuação, objetivando assegurar o
cumprimento das atribuições previstas para esta subsecretaria;
II - assessorar na formulação de documentos, relatos de reuniões, planos e atividades afins
com as áreas técnicas ligadas diretamente à estrutura da Subsecretaria de Atenção à
Saúde;
III - coordenar o planejamento das ações estratégicas e exercer a supervisão e
coordenação das atividades dos setores integrantes da estrutura desta Subsecretaria; e
IV - acompanhar a realização das metas constantes no Plano Plurianual - PPA, Plano
Estadual de Saúde - PES, Programação Anual de Saúde - PAS e Relatório Anual de
Gestão – RAG.
Subseção CXXVII
Da Assessoria Técnica de Humanização
Art. 147º - À Assessoria Técnica de Humanização, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Atenção à Saúde, compete:
I - coordenar e acompanhar a implementação de políticas públicas no âmbito da Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ, sob os princípios e diretrizes da Política
Nacional de Humanização - Ministério da Saúde;
II - apoiar a implementação da hotelaria hospitalar na rede de urgência e emergência
estadual;
III - implementar ações que garantam o acesso com equidade nas portas de entrada da
rede de urgência e emergência no Estado, com base na Política Nacional de Humanização;
IV - implementar ações de acolhimento às famílias dos usuários das unidades estaduais,
com fluxos de informações definidos, espaço físico exclusivo e protocolo para a
comunicação de notícias difíceis;
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V - apoiar e monitorar as ações de boas práticas de forma a garantir o acolhimento com
classificação de risco obstétrico com base na Política Nacional de Humanização;
VI - apoiar tecnicamente a gestão do cuidado que favoreça o processo de parto e
nascimento, buscando reduzir a morbimortalidade materna e infantil nas maternidades do
Estado do Rio de Janeiro;
VII - discutir e avaliar os planos regionais e institucionais de Humanização nas regiões
de saúde do Estado do Rio de Janeiro;
VIII - promover sensibilizações e capacitações sobre a Política Nacional de Humanização
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS;
IX - fomentar o princípio da transversalidade e da gestão participativa intra e intersetorial,
no âmbito da SES/RJ; e
X - fomentar a participação do controle social, nos espaços coletivos nas unidades de
saúde da rede estadual e nos fóruns temáticos vinculados a esta Secretaria.
Subseção CXXVIII
Da Assessoria Técnica Especializada
Art. 148º - À Assessoria Técnica Especializada, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Subsecretaria de Atenção à Saúde, compete:
I - assessorar a Subsecretária de Atenção à Saúde na coordenação da execução das
atividades desenvolvidas no âmbito de sua área de atuação, objetivando assegurar o
cumprimento das atribuições previstas para esta subsecretaria;
II - auxiliar e coordenar as ações a serem desenvolvidas pela Coordenação de Urgência e
Emergência, Programa Estadual de Transplantes e Hemorrede;
III - auxiliar o gerenciamento do faturamento dos serviços hospitalares contratados
através de Chamamento Público e Convênios;
IV - assessorar e apoiar os prestadores de serviços no que concerne as dúvidas sobre
faturamentos, pagamentos e documentação;
V - monitorar as Redes Temáticas Prioritárias do Ministério da Saúde, por participação
dos grupos condutores das redes; e
VI - coordenar o planejamento das ações estratégicas e exercer a supervisão e
coordenação das atividades dos setores integrantes da estrutura desta Subsecretaria.
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Subseção CXXIX

Da Coordenação de Urgência e Emergência
Art. 149º - À Coordenação de Urgência e Emergência, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Assessoria Técnica Especializada, compete:
I - fomentar a construção e atualização dos Planos de Ação Regionais da RUE nas 9
regiões de saúde do Estado;
II - implantar e implementar componentes previstos nos planos através de orientações e
monitoramento de componentes em cada uma das regiões;
III - participar das discussões do Grupo Condutor Estadual da RUE e dos 9 grupos de
trabalho da RUE em cada região de saúde;
IV - discutir e definir propostas de cofinanciamento estadual para componentes da RUE,
inicialmente UPA24h municipal e SAMU192 regionais, juntamente com seu devido
monitoramento;
V - auxiliar em respostas a demandas internas do nível Central pertinentes à área de
urgência e emergência; e
VI - realizar atividades relacionadas à política de saúde da Rede de Urgência e
Emergência determinadas pela Assessoria Técnica Especializada e/ou Subsecretaria de
Atenção à Saúde.
Subseção CXXX
Do Programa Estadual de Transplantes
Art. 150º - Ao Programa Estadual de Transplantes, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Assessoria Técnica Especializada, compete:
I - assessorar tecnicamente e pactuar com as unidades que compõem a rede de saúde
estadual (unidades filantrópicas, estaduais, municipais, federais e privadas) o aumento do
número de doadores, estimulando assim, nesse processo, o aperfeiçoamento das
Comissões Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes CIHDOTT;
II - apoiar e assessorar tecnicamente os profissionais de toda a rede de saúde estadual
(unidades filantrópicas, estaduais, municipais, federais e privadas);
III - promover treinamento de todos os profissionais que atuam nas CIHDOTT;
IV - monitorar todas as informações provenientes do trabalho dessas Comissões e do
perfil epidemiológico resultante desse trabalho;
V - implantar CIHDOTT em hospitais municipais, estaduais, federais, filantrópicos,
militares, privados e Unidades de Pronto Atendimento - UPA, com potencial notificador;
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VI - planejar, desenvolver e monitorar o trabalho em parceria com a Central de
Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos - CNCDO e as Organizações de Procura
de Órgãos e Tecidos - OPO;
VII - gerir os bancos de tecidos estaduais;
VIII - analisar os dados dos doadores e órgãos captados; e
IX - realizar visita para fins de credenciamento de Unidades Transplantadoras.
Subseção CXXXI
Da Hemorrede
Art. 151º - À Hemorrede, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada
à Assessoria Técnica Especializada, compete:
I - assessorar tecnicamente aos órgãos da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
– SES/RJ e Secretários Municipais de Saúde nos assuntos relacionados à Hemoterapia e
Hematologia no Estado do Rio de Janeiro;
II - assessorar tecnicamente aos serviços de hemoterapia que compõem a Hemorrede no
Estado visando à qualificação e segurança transfusional;
III - assessorar os gestores de saúde na implantação e melhoria dos serviços de
hemoterapia;
IV - apoiar a SES/RJ na coordenação da Política de Atenção Integral à Pessoa com
Hemoglobinopatias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;
V - coordenar a Câmara Técnica de Hematologia e de Hemoterapia do Estado do Rio de
Janeiro - CTHH;
VI - coordenar a elaboração do Plano de Atenção Hematológica e Hemoterápica do
Estado do Rio de Janeiro;
VII - realizar para os serviços de hemoterapia públicos e/ou que atendam à demanda
transfusional do Sistema Único de Saúde - SUS no Estado do Rio de Janeiro para exames
de alta complexidade como triagem sorológica e teste de ácido nucleico (NAT) para HIV,
HCV e HBV em amostra de sangue de doadores, bem como Controle de Qualidade de
Hemocomponentes - CQH;
VIII - promover treinamentos para profissionais que atuam em serviços de hemoterapia;
IX - elaborar e pactuar com os gestores de saúde e técnicos locais a rede de referência e
contra referência hemoterápica e hematológica;
X - identificar as necessidades e priorização de recursos federais e estaduais de
investimentos e custeio para a Hemorrede; e
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XI - acompanhar os dados de produção hemoterápica e de distribuição de
hemocomponentes para o adequado gerenciamento da política estadual de sangue e
hemoderivados.
Subseção CXXXII
Da Superintendência de Unidades Próprias e Pré-Hospitalares
Art. 152º - À Superintendência de Unidades Próprias e Pré-Hospitalares, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Atenção à
Saúde, compete:
I - auxiliar na gestão das Unidades Próprias Hospitalares, Pré-Hospitalares, Ambulatoriais
e Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem - CEDI;
II - monitorar e orientar os Diretores, Coordenadores e Gestores das Unidades de Saúde
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ em relação a implementação
de diretrizes, políticas, padrões e protocolos pertinentes à área;
III - planejar, coordenar e executar reuniões com os Diretores, Coordenadores e Gestores
das Unidades Próprias Hospitalares, Pré-Hospitalares, Ambulatoriais e CEDI;
IV - acompanhar as unidades diretamente, dar suporte diariamente, oferecendo suporte
técnico e contribuindo para a resolutividade das demandas concernentes às Unidades
Próprias Hospitalares, Pré-Hospitalares, Ambulatoriais e CEDI;
V - coordenar e apoiar o diagnóstico de gestão da SES/RJ promovendo ciclos anuais de
autoavaliação da gestão das unidades de saúde e áreas do nível central da SES/RJ;
VI - apoiar o desenvolvimento de planos e ações para a adesão aos programas de melhoria
da gestão e participação em processos de certificações externas;
VII - subsidiar na elaboração dos Termos de Referência; e
VIII - desenvolver ações voltadas ao controle e monitoramento do cumprimento das
diretrizes da SES/RJ pelas Unidades Próprias Hospitalares, Pré-Hospitalares,
Ambulatoriais e CEDI.
Subseção CXXXIII
Da Coordenação de Terapia Intensiva e Emergência
Art. 153º - À Coordenação de Terapia Intensiva e Emergência, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Unidades Próprias e PréHospitalares, compete:
I - promover a integração das Unidades de Terapia Intensiva - UTI do Estado e a discussão
técnico-científica em terapia intensiva;
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II - realizar análise dos indicadores técnicos e epidemiológicos da UTI;
III - prestar assessoria às Unidades de UTI e Unidade Intermediária - UI adulto, pediátrica
e neonatal do Estado;
IV - planejar e coordenar visitas técnicas periódicas nas unidades da rede, incluindo as
que possuem UTI;
V - planejar e coordenar reuniões periódicas dos serviços realizados, apresentar os
indicadores de saúde e epidemiológicos da UTI e UI adulto, pediátrica e neonatal do
Estado;
VI - assessorar a formulação de protocolos assistenciais para as UTIs adulto, pediátrica e
neonatal para a publicação;
VII - desenvolver ações voltadas à institucionalização dos protocolos assistenciais
preconizados pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
VIII - coordenar e monitorar as Emergências das unidades de saúde do Estado;
IX - estruturar, organizar, coordenar, dirigir e controlar as ações das emergências para
assegurar o perfeito funcionamento de forma ininterrupta; e
X - planejar e coordenar reuniões periódicas dos serviços realizados, analisar e apresentar
indicadores de saúde e epidemiológicos das Emergências e do Trauma e Ortopedia das
Unidades Próprias.
Subseção CXXXIV
Da Coordenação de Enfermagem
Art. 154º - À Coordenação de Enfermagem, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Unidades Próprias e Pré-Hospitalares,
compete:
I - coordenar e monitorar os serviços de Enfermagem das Unidades Próprias Hospitalares,
Pré-Hospitalares e Ambulatoriais do Estado;
II - realizar visitas técnicas periódicas nas Unidades Próprias Hospitalares, PréHospitalares e Ambulatoriais do Estado;
III - estruturar, organizar, coordenar, dirigir e controlar as ações de Enfermagem, para
assegurar a perfeita assistência e de forma ininterrupta;
IV - assessorar a formulação de protocolos para a publicação;
V - desenvolver ações voltadas à institucionalização dos protocolos de preconizados pela
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
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VI - desenvolver ações para implantação e implementação do Núcleo de Ética de
Enfermagem, e o cumprimento dos preceitos legais do trabalho desenvolvido na
assistência pelos profissionais de enfermagem;
VII - apoiar a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, Núcleo de Educação
Permanente, Núcleo de Segurança do Paciente;
VIII - apoiar a Câmara Técnica de Curativo das Unidades Próprias Hospitalares, PréHospitalares e Ambulatoriais;
IX - desenvolver ações voltadas à sistematização da assistência de enfermagem nas
Unidades Próprias, conforme preconizado pela Resolução do COFEN 358/2009;
X - desenvolver ações para o dimensionamento adequado de profissionais das diferentes
categorias de enfermagem para os serviços/locais em que são realizadas atividades de
enfermagem;
XI - garantir que o responsável técnico esteja devidamente registado junto ao Conselho
Regional de Enfermagem com a Responsabilidade Técnica - RT ativa e dentro da
validade;
XII - apoiar o Grupo Técnico do Projeto Parceiros na Busca, em parceria com a Polícia
Civil e a Delegacia de Desaparecidos - DDPA; e
XIII - realizar reuniões periódicas com as Unidades Próprias Hospitalares, PréHospitalares do Estado, a fim de fomentar a responsabilidade de continuidade do Projeto
Parceiros na Busca.
Subseção CXXXV
Da Coordenação Materno Infantil
Art. 155º - À Coordenação Materno Infantil, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Unidades Próprias e Pré-Hospitalares,
compete:
I - coordenar e monitorar as Maternidades das Unidades de Saúde do Estado;
II - realizar visitas técnicas periódicas;
III - estruturar, organizar, coordenar, dirigir e controlar as ações de materno-infantil, para
assegurar a perfeita assistência e de forma ininterrupta;
IV - assessorar a formulação de protocolos materno-infantil para publicação;
V - desenvolver ações voltadas à institucionalização dos protocolos de preconizados pela
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
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VI - realizar reuniões periódicas dos serviços realizados, analisar e apresentar os
indicadores;
VII - acompanhar as unidades diretamente, por meio das suas Coordenações e Direções
oferecendo suporte técnico na resolução das demandas concernentes à área; e
VIII - promover a integração das maternidades das Unidades Próprias.
Subseção CXXXVI
Da Coordenação de Unidades Móveis
Art. 156º - À Coordenação de Unidades Móveis, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Unidades Próprias e Pré-Hospitalares,
compete:
I - apoiar o desenvolvimento e o gerenciamento das ações das Unidades Móveis;
II - elaborar o cronograma da atuação do Serviço Móvel no município-polo, bem como
nos municípios do entorno que serão beneficiados, obedecendo critérios técnicos e
epidemiológicos;
III - submeter o cronograma ao Gabinete do Secretário ou a Subsecretaria, ao qual está
subordinado, para aprovação;
IV - informar à empresa contratada, o cronograma aprovado;
V - informar aos municípios-polo e beneficiados, o cronograma de atendimento, com o
período de operação do Serviço Móvel;
VI - realizar visita técnica, junto com a empresa contratada e proceder reunião de
instrução, com as autoridades de saúde do município-polo;
VII - orientar e apoiar o gestor local quanto aos procedimentos necessários ao perfeito
fluxo de funcionamento (demandas, agendas, etc.);
VIII - informar aos órgãos responsáveis pela infraestrutura local, o cronograma de
operação da Unidade Móvel;
IX - determinar à empresa prestadora do serviço, que em parceria com os órgãos locais
de infraestrutura, realize todos os procedimentos técnicos necessários para a perfeita
instalação das Unidades Móveis;
X - acompanhar a instalação das Unidades Móveis;
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XI - determinar à empresa prestadora do serviço, que em parceria com os órgãos locais
de infraestrutura, execute todos os procedimentos técnicos necessários para a
desmobilização das Unidades Móveis ao término da operação no município-polo;
XII - gerenciar e assegurar a perfeita execução dos serviços, por parte da empresa
prestadora, estando presente acompanhando os atendimentos e dirimindo dúvidas das
autoridades de saúde locais, sempre que possível ou necessário; e
XIII - assessorar a Superintendência de Unidades Próprias e Pré-Hospitalares, em
assuntos relacionados à área.
Subseção CXXXVII
Da Coordenação de Apoio e Diagnóstico e Terapêutica
Art. 157º - À Coordenação de Apoio e Diagnóstico e Terapêutica, unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Unidades Próprias e
Pré-Hospitalares, compete:
I - planejar, implantar e controlar os serviços do Programa do Rio Imagem dos hospitais
e do Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem - CEDI;
II - promover treinamento do Sistema Central de Marcação de Exames de Imagem Klinikos, para representantes das Secretarias Municipais de Saúde - SMS.;
III - apoiar tecnicamente e acompanhar as agendas de exames do CEDI no Sistema de
Regulação - SISREG e das Unidades Hospitalares no Sistema Estadual de Regulação –
SER;
IV - controlar e liberar senhas para os representantes das Secretarias Municipais de Saúde
- SMS, do Sistema Central de Marcação de Exames do Rio Imagem;
V - controlar e ajustar as agendas de exames de Ressonância Magnética - RM com
sedação no CEDI;
VI – controlar, criar e liberar as agendas mensais do CEDI;
VII - controlar a produtividade mensal do CEDI – Rio Imagem, das unidades móveis e
hospitalares;
VIII - auditar as marcações de exames das Secretarias Municipais de Saúde;
IX - controlar mensalmente as cotas de exames das Secretarias Municipais de Saúde e
liberação mensal das mesmas; e
X – controlar e ajustar o fluxo de atendimento dos exames de imagem das unidades
hospitalares e do CEDI.
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Subseção CXXXVIII

Da Coordenação de Pronto Atendimento 24hs
Art. 158º - À Coordenação de Pronto Atendimento 24hs, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Unidades Próprias e PréHospitalares, compete:
I - orientar, coordenar, controlar e dirigir as atividades das Unidades de Pronto
Atendimento 24h - UPA 24h em apoio ao responsável pela pasta;
II - representar, desde que devidamente autorizado pelos seus superiores imediatos, sua
coordenação nas comissões, comitês, ou outros fóruns de debate e decisão sobre
problemas que envolvam o atendimento às emergências relacionadas à UPA 24h;
III - estruturar, organizar, coordenar, dirigir e controlar as ações das UPAs 24h para
assegurar o perfeito funcionamento de forma ininterrupta;
IV - realizar visitas técnicas nas UPAs 24h, a fim de vistoriar a assistência prestada,
observando o cumprimento do contrato de gestão, além de outras demandas
supervenientes;
V - elaborar e utilizar o Planejamento Estratégico como ferramenta para subsidiar as
ações, visando o alcance das metas;
VI - gerenciar o processo de Habilitação e Qualificação das UPAs 24h da Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ junto ao Ministério da Saúde;
VII - monitorar e analisar os indicadores epidemiológicos e estatísticos das UPAs 24h;
VIII - apoiar tecnicamente os gestores das unidades no planejamento, organização,
coordenação, execução e avaliação dos serviços assistenciais;
IX - apoiar os grupos técnicos visando elaborar matérias e instrumentos para melhor
operacionalizar as UPAs 24h; e
X - confeccionar instrução documentada e padronização de procedimento operacionais
padrão, fomentando as unidades para que cada UPA 24h tenha seu regimento interno
próprio e um manual de normas, processos e procedimentos específicos da área.
Subseção CXXXIX
Da Coordenação do Transporte Inter Hospitalar
Art. 159º - À Coordenação do Transporte Inter Hospitalar, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Unidades Próprias e PréHospitalares, compete:
I - acompanhar e coordenar o transporte entre as unidades de saúde do Estado do Rio de
Janeiro;

ID-PRISES-0

Data de Aprovação: 11/01/2022

Página 96 de 171

Código:

Informação Documentada

Aprovado por: Gabinete do Secretário
Emitido por: Coordenação Técnica de
ID-PRISES-0
Qualidade
Título: Padrão Regimento Interno SES/RJ

II - realizar a rotina de transporte de hemoderivados, entre Unidades de Saúde Estaduais
sob administração da SES/RJ, por meio de veículos próprios;
III - estabelecer os critérios de remoção através de ambulância tipo D – avançada ou tipo
B – básica, em atenção às Portarias e Resoluções vigentes;
IV - regular os transportes de pacientes, através de contato direto com os Núcleos de
Regulação Interna - NIR, das Unidades de Saúde Estaduais de origem e de destino, antes
de qualquer deslocamento;
V - hierarquizar os eventos solicitados, respeitando-se o protocolo operacional de
acionamento e empenho de ambulâncias da Coordenação do Transporte Inter Hospitalar
- CTIH, definindo as situações de maior urgência às de menor urgência, e o recurso a ser
empregado;
VI - solicitar apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro CBMERJ e/ou Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU nas situações que a
Coordenação do Transporte Inter Hospitalar - CTIH não possuir o recurso demandado;
VII - realizar o primeiro atendimento em via pública, nas situações as quais, durante
deslocamento, as ambulâncias da CTIH presenciarem eventos desta natureza;
VIII - controlar a distribuição e o deslocamento diário das ambulâncias e dos carros
administrativos com a informação do status de operante ou inoperante, bem como dar
soluções imediatas a qualquer problema apresentado;
IX- fiscalizar a manutenção preventiva e corretiva, adotando medidas para as devidas
soluções junto à empresa contratada para esse fim;
X - acompanhar o status de autorização para abastecimento, das ambulâncias e carros
administrativos, junto ao setor de transportes e empresa contratada para prestação desse
serviço;
XI - realizar visitas técnicas nas unidades bases das ambulâncias para verificar com as
equipes as necessidades e a atenção ao protocolo estabelecido pela CTIH;
XII - realizar visitas técnicas e reuniões junto às chefias dos NIR, direção geral, técnica
e/ou administrativas das unidades bases das ambulâncias;
XIII - prever e prover junto às unidades bases das ambulâncias, insumos, medicamentos,
oxigênio medicinal e a realização de desinfecção concorrente e terminal das ambulâncias;
XIV - normatizar fluxo de atendimento e acompanhamento, dos profissionais, para o
atendimento em casos de exposição com material biológico; e
XV - promover a capacitação da equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem e
condutores com temas afins às atividades desenvolvidas.
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Subseção CXL
Da Coordenação Técnica de Qualidade

Art. 160º - À Coordenação Técnica de Qualidade, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Unidades Próprias e Pré-Hospitalares,
compete:
I - coordenar, monitorar e avaliar a gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro – SES/RJ e no que diz respeito à implementação de ferramentas e metodologias
de qualidade a partir da implementação do Modelo de Excelência em Gestão - MEG do
Programa de Excelência em Gestão da Secretaria de Estado de Saúde - PEG/SES;
II - coordenar e apoiar o diagnóstico de gestão da SES/RJ promovendo ciclos anuais de
autoavaliação da gestão das unidades de saúde e áreas do nível central da SES/RJ;
III - coordenar e apoiar a elaboração e aplicação de pesquisas de satisfação, visando
atender às necessidades e expectativas dos usuários, estimulando a elaboração de planos
de melhoria;
IV - coordenar e apoiar o diagnóstico de gestão da SES/RJ com elaboração de planos de
melhoria destinados a simplificação de métodos e processos de trabalho; e
V - desenvolver, coordenar e monitorar o processo de elaboração/revisões do Regimento
Interno da SES/RJ.
Subseção CXLI
Da Coordenação de Termo de Referência
Art. 161º - À Coordenação de Termo de Referência, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Unidades Próprias e PréHospitalares, compete:
I - assessorar na formulação de Termos de Referência para elaboração de editais de
licitação para contratação de Organização Social de Saúde, conforme estabelecidos nos
preceitos do interesse público;
II - realizar visitas técnicas às unidades que serão objeto da elaboração de Termo de
Referência;
III - coordenar, estruturar, organizar e elaborar o Termo de Referência de forma
multissetorial, garantindo a participação de todos os setores envolvidos;
IV - condensar todas as contribuições elaboradas pelas áreas técnicas de saúde e demais
áreas responsáveis por definir e indicar elementos importantes, tais como:
a) especificações de bens e serviços;
b) levantamento de custo de contratação;
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c) definição dos deveres do contratante;
d) estabelecimento das regras de fiscalização e gerenciamento dos contratos; e
e) indicação dos prazos de execução.
V - elaborar o dimensionamento de recursos humanos que comporão o contrato,
realizando estimativa de custos (remuneração, vencimentos e vantagens estabelecidas na
Consolidação das Leis Trabalhistas) alinhado aos salários praticados disponíveis na
Legislação dos Conselhos de Classe e bancos de dados oficiais;
VII - Realizar o levantamento de preços de itens específicos da lista de material médico
cirúrgico, contida no Fundo Nacional de Saúde - FNS, Ministério da Saúde.
VI - realizar o levantamento de preços de itens específicos da lista de material médico
cirúrgico, contida no Fundo Nacional de Saúde - FNS, Ministério da Saúde;
VII - elaborar o Termo de Referência de acordo com as Leis e Normas estabelecidas,
garantindo que estejam contidas todas as informações necessárias para subsidiar o Edital
de Licitação; e
VIII - utilizar para a elaboração do Termo de Referência as Fontes Oficiais que norteiam
as Políticas Públicas de Saúde e os dados contidos nos Sistemas Oficiais de Saúde.
Subseção CXLII
Da Superintendência de Apoio à Gestão
Art. 162º - À Superintendência de Apoio à Gestão, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Atenção à Saúde, compete:
I - assessorar a Subsecretaria de Atenção à Saúde na coordenação da execução das
atividades desenvolvidas no âmbito de sua área de atuação, objetivando assegurar o
cumprimento das atribuições previstas para esta subsecretaria;
II - assessorar na formulação de documentos, relatos de reuniões, planos e atividades afins
com as áreas técnicas ligadas diretamente à estrutura da Subsecretaria de Atenção à
Saúde;
III - auxiliar a elaboração dos Termos de Referência, bem como dos editais de seleção
para contratação de Organizações Sociais de Saúde ou da Fundação de Saúde para
operacionalização e gestão das unidades de saúde próprias da Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ; e
IV - coordenar o planejamento das ações estratégicas e exercer a supervisão e
coordenação das atividades dos setores integrantes da estrutura desta subsecretaria.
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Subseção CXLIII
Da Assessoria Técnica Operacional

Art. 163º - À Assessoria Técnica Operacional, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Apoio à Gestão, compete:
I - acompanhar os processos na plataforma do Sistema Eletrônico de Informações - SEI,
com atenção aos prazos e atribuições pertinentes aos mesmos da subsecretaria;
II - executar as atividades referentes ao recebimento, distribuição e encaminhamento de
documentos, expedientes e correspondências do setor;
III - promover a revisão e adequação dos documentos elaborados pela equipe de apoio e
técnica do Gabinete desta subsecretaria, supervisionada pela superintendência;
IV - subsidiar respostas às demandas oriundas dos órgãos de controle interno e externo,
bem como demais órgãos jurisdicionais, com elaboração de documentos e controle de
prazos; e
V - monitorar as ações definidas nos planos de ação apontadas pelos órgãos de controle
no que se relaciona às atividades da subsecretaria.
Subseção CXLIV
Da Assessoria Técnica de Desenvolvimento Institucional
Art. 164º - À Assessoria Técnica de Desenvolvimento Institucional, unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Apoio à Gestão,
compete:
I - acompanhar os processos na plataforma do Sistema Eletrônico de Informações - SEI,
com atenção aos prazos e atribuições pertinentes aos mesmos da Subsecretaria;
II - promover a revisão e adequação dos documentos elaborados pela equipe de apoio e
técnica do Gabinete desta subsecretaria, supervisionada pela superintendência; e
III - preparar os despachos com o objetivo de auxiliar a elaboração dos Termos de
Referência, bem como dos editais de seleção para contratação de Organizações Sociais
de Saúde ou da Fundação de Saúde para operacionalização e gestão das unidades de saúde
próprias da SES/RJ.
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Subseção CXLV

Da Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação
Art. 165º - À Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação,
unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Atenção
à Saúde, compete:
I - promover e apoiar a gestão do Sistema Único de Saúde - SUS em âmbito regional e
municipal no que se refere às Redes de Atenção Especializada;
II - estruturar, coordenar, monitorar e avaliar ações e políticas públicas em saúde que
subsidiem tecnicamente municípios do estado do Rio de Janeiro no desenvolvimento de
ações relacionadas ao controle e avaliação serviços de média e alta complexidade; e
III - participar da formulação e implementação da Política Estadual de Atenção à Saúde
de média e alta complexidade, observando os princípios e diretrizes do SUS.
Subseção CXLVI
Da Coordenação de Controle e Avaliação
Art. 166º - À Coordenação de Controle e Avaliação, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Atenção Especializada,
Controle e Avaliação, compete:
I - analisar o desempenho da execução física e orçamentária das ações relacionadas à
atenção em saúde nos níveis de média e alta complexidade;
II - desenvolver ações de avaliação dos serviços de atenção especializada ofertados nos
municípios e na rede própria do estado do Rio de Janeiro;
III - propor, avaliar e acompanhar ações relacionadas às metas e indicadores estabelecidos
nos instrumentos estratégicos de gestão; e
IV - analisar a utilização de instrumentos de informação para o faturamento de média e
alta complexidade.
Subseção CXLVII
Da Coordenação de Atenção Especializada e Gestão de Tecnologia
Art. 167º - À Coordenação de Atenção Especializada e Gestão de Tecnologia, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Atenção
Especializada, Controle e Avaliação, compete:
I - participar da formulação e implementação da Política Estadual de Atenção à Saúde de
média e alta complexidade, observando os princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde - SUS;
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II - definir e coordenar as Redes de Atenção à Saúde de média e alta complexidade, em
especial no que tange às áreas de Oncologia, Cardiologia, Reabilitação (física, saúde
auditiva, visual, intelectual e ostomizados), Ortopedia, Oftalmologia, Neurologia e
Terapia Renal Substitutiva, Doenças Raras e Cuidados Paliativos em Saúde;
III - subsidiar a elaboração, acompanhar, avaliar a execução e propor a reformulação, se
necessário, das Políticas Estaduais de Atenção Especializada, em especial, no tocante às
áreas de Oncologia, Cardiologia, Reabilitação (física, saúde auditiva, visual, intelectual e
ostomizados), Ortopedia, Oftalmologia, Neurologia e Terapia Renal Substitutiva,
Doenças Raras e Cuidados Paliativos em Saúde;
IV - participar da elaboração, implantação e implementação de normas, critérios,
parâmetros e métodos para o controle da qualidade e avaliação da atenção especializada;
e
V - apoiar a gestão do SUS em âmbito regional e municipal no que se refere às Redes de
Atenção Especializada.
Subseção CXLVIII
Da Coordenação de Habilitação e Faturamento
Art. 168º - À Coordenação de Habilitação e Faturamento, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Atenção Especializada,
Controle e Avaliação, compete:
I - avaliar os processos de habilitação e credenciamento das unidades de saúde sob gestão
estadual e prestadores;
II - encaminhar pendências relativas aos processos de habilitação e credenciamento às
Secretarias Municipais de Saúde e prestadores;
III - receber as demandas validadas das Comissões Intergestores Regionais - CIRs,
Secretarias Municipais de Saúde e prestadores e encaminhar à Comissão Intergestores
Bipartite - CIB e ao Ministério da Saúde;
IV - inserir e monitorar as propostas de habilitação cadastradas nos sistemas ministeriais
competentes;
V - informar aos interessados via ofício das publicações da CIB e diário oficial, relativas
aos processos de habilitação e credenciamento;
VI - auxiliar e capacitar equipes dos prestadores municipais e das unidades de saúde para
apresentação do cadastro de unidades/profissionais e produção; e
VII - distribuir e monitorar a entrega das faixas numéricas de Autorização de Internação
Hospitalar - AIH e Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade - APAC para
Secretarias Municipais de Saúde, unidades sob gestão Estadual, Central de Regulação e
Rio Farmes;
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VIII - receber e processar os arquivos de cadastro de unidades/profissionais e produção
das unidades sob gestão Estadual, encaminhando relatórios de erros para ajustes
necessários. Consolidar e enviar os arquivos ao Ministério da Saúde; e
IX - gerenciar os sistemas de faturamento no âmbito Estadual.
Subseção CXLIX
Da Coordenação de Programação em Saúde
Art. 169º - À Coordenação de Programação em Saúde, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Atenção Especializada,
Controle e Avaliação, compete:
I - subsidiar a elaboração de critérios para a atribuição de parâmetros de distribuição de
recursos de média e alta complexidade, considerando a Programação Pactuada Integrada
- PPI;
II - realizar análise técnica das solicitações de revisão da PPI referentes aos recursos
físicos e financeiros de média e alta complexidade;
III - apresentar pautas relacionadas à estruturação da rede de média e alta complexidade,
no que tange a programação física e financeira, à Comissão Intergestores Bipartite - CIB;
IV - alterar limites financeiros pactuados pela CIB nos sistemas oficiais do Ministério da
Saúde; e
V - atualizar a programação física e financeira dos repasses federais para a atenção
especializada de média e alta complexidade no âmbito do estado do Rio de Janeiro.
Subseção CL
Da Coordenação de Tratamento Fora de Domicílio
Art. 170º - À Coordenação de Tratamento Fora de Domicílio, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Atenção Especializada,
Controle e Avaliação, compete:
I - realizar avaliações dos requerimentos de auxílio pecuniário para fins de tratamento
especializado fora do domicílio interestadual, e estando de acordo com as legislações
vigentes nos seus critérios médicos, documentais, e das exigências que definem a
elegibilidade para a concessão;
II - realizar abertura de processos administrativos, para autorização e para concessão do
auxílio e tramitação para os setores competentes para efetivação do pagamento e
prestação de contas, vinculados à outra Subsecretaria (Subsecretaria Executiva); e
III - realizar abertura de processos administrativos para concessão do auxílio financeiro
para o Tratamento Fora de Domicílio - TFD intermunicipal aos pacientes que necessitam
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de tratamento oncológico, residentes nas regiões de saúde Metropolitana I e
Metropolitana II.
Subseção CLI
Da Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
Art. 171º - À Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos,
unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Atenção
à Saúde, compete:
I - cooperar tecnicamente para a estruturação da assistência farmacêutica nos municípios
do estado;
II - coordenar e executar o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica CEAF;
III - qualificar os profissionais envolvidos na assistência farmacêutica no estado;
IV - programar e distribuir os medicamentos do Componente Estratégico da Assistência
Farmacêutica e das políticas específicas estaduais;
V - coordenar e orientar as atividades relacionadas ao Componente Básico da Assistência
Farmacêutica; e
VI - apoiar tecnicamente às farmácias hospitalares das unidades sob gestão da Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ.
Subseção CLII
Da Coordenação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
Art. 172º - À Coordenação do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à
Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, compete:
I - coordenar e executar as ações relativas ao Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica no Estado do Rio de Janeiro - CEAF/RJ em conformidade com as normas
sanitárias vigentes, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde.
II - coordenar o setor de análise técnica das solicitações de cadastro de pacientes no
componente especializado da assistência farmacêutica;
III - apoio técnico aos profissionais das farmácias estaduais de medicamentos
especializados, dos municípios polos de dispensação e centros de referência que atuam
na execução do CEAF/RJ para o adequando atendimento aos pacientes;
IV - monitorar e avaliar a execução do CEAF/RJ desenvolvidas pelas farmácias estaduais
de medicamentos especializados, pelos municípios polos de dispensação de
medicamentos especializados e centros de referência; e
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V - gerenciar, consolidar, avaliar, extrair do sistema informatizado e transmitir as
informações do faturamento do CEAF para a Superintendência de Atenção Especializada,
Controle e Avaliação, que posteriormente enviará os dados para o Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS.
Subseção CLIII
Da Coordenação de Gestão de Assistência Farmacêutica
Art. 173º - À Coordenação de Gestão de Assistência Farmacêutica, unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Assistência
Farmacêutica e Insumos Estratégicos, compete:
I - coordenar as atividades relacionadas à assistência farmacêutica no âmbito dos
componentes básico, estratégicos e de políticas especificas do estado, para atendimento
às Secretarias Municipais de Saúde e aos cidadãos;
II - apoiar tecnicamente às coordenações municipais de assistência farmacêutica, para o
adequado desenvolvimento de suas atividades;
III - capacitar com o apoio da Coordenação de Qualificação, dos profissionais envolvidas
na assistência farmacêutica municipal e das unidades hospitalares da Secretaria de Estado
de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
IV - coordenar a análise das solicitações de incorporação de medicamentos da rede
própria da SES/RJ e as elaborações de protocolos de uso de medicamentos, com o apoio
da Coordenação de Qualificação e demais setores da SES/RJ; e
V - apoiar tecnicamente às farmácias hospitalares das unidades sob gestão SES/RJ, para
definição de fluxo, procedimentos e elaboração de protocolos de uso de medicamento.
Subseção CLIV
Da Coordenação de Logística e Qualidade de Medicamentos
Art. 174º - À Coordenação de Logística e Qualidade de Medicamentos, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Assistência
Farmacêutica e Insumos Estratégicos, compete:
I - coordenar e executar as ações destinadas à operacionalização de processos de aquisição
de medicamentos padronizados na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro –
SES/RJ que estão sob gestão da Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégicos - SAFIE;
II - programar medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica e
oncológicos de aquisição centralizada pelo ministério da saúde;
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III - analisar e autorizar as programações de medicamentos do componente especializados
realizadas pelas farmácias estaduais, polos municipais de dispensação de e centros de
referência; e
IV - analisar e autorizar as programações de medicamentos oncológicos feitas pelas
unidades de saúde habilitadas de acordo com as normas do Ministério da Saúde.
Subseção CLV
Da Coordenação de Qualificação de Serviços Farmacêuticos
Art. 175º - À Coordenação de Qualificação de Serviços Farmacêuticos, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Assistência
Farmacêutica e Insumos Estratégicos, compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar e executar ações inerentes às atividades de
planejamento, gestão de projetos e a elaboração de proposta orçamentária;
II - participar da construção dos instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual - PPA,
Plano Estadual de Saúde - PES, Programação Anual de Saúde - PAS e Relatório Anual
de Gestão - RAG da Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégicos - SAFIE;
III - acompanhar e avaliar os repasses de recursos efetuados pelo Ministério da Saúde;
IV - coordenar e elaborar os relatórios quadrimestrais das metas físicas constantes nas
ações de saúde da PAS da SAFIE;
V - avaliar as cotas de fonte do Tesouro do Estado disponibilizadas;
VI - avaliar os gastos executados por fonte de recurso (100 e/ou 225);
VII - definir, coordenar, supervisionar e executar atividades inerentes à qualificação dos
serviços farmacêuticos (recursos humanos); e
VIII - coordenar a análise das solicitações de incorporação de medicamentos da rede
própria da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ e as elaborações de
protocolos de uso de medicamentos, com o apoio da Coordenação de Gestão e demais
setores da SES/RJ.
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Subseção CLVI

Da Farmácia Especial de Medicamentos Especiais – RIOFARMES
Art. 176º - À Farmácia Especial de Medicamentos Especiais - RIOFARMES, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Assistência
Farmacêutica e Insumos Estratégicos, compete:
I - gerenciar e executar as atividades de cadastro e dispensação de medicamentos do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Estado do Rio de Janeiro CEAF/RJ, em conformidade com as normas sanitárias vigentes, de acordo com a portaria
do Ministério da Saúde;
II - gerenciar os estoques dos medicamentos armazenados nas Farmácias Estaduais de
Medicamentos Especializados;
III - programar os medicamentos do componente especializado da assistência
farmacêutica para a adequada reposição dos estoques das unidades pela coordenação de
logística da Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos SAFIE; e
IV - apoiar as unidades descentralizadas da RIOFARMAES: Riofarmes Duque de Caxias
e Riofarmes Nova Iguaçu.
Subseção CLVII
Da Riofarmes - Duque de Caxias e Nova Iguaçu
Art. 177º - À Riofarmes, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada
à Farmácia Especial de Medicamentos Especiais - RIOFARMES, compete:
I - gerenciar e executar as atividades de cadastro e dispensação de medicamentos do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Estado do Rio de Janeiro CEAF/RJ, em conformidade com as normas sanitárias vigentes, de acordo com a portaria
do Ministério da Saúde;
II - gerenciar os estoques dos medicamentos armazenados nas Farmácias Estaduais de
Medicamentos Especializados; e
III - programar os medicamentos do componente especializado da assistência
farmacêutica para a adequada reposição dos estoques das unidades pela coordenação de
logística da Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos SAFIE.
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Subseção CLVIII
Da Superintendência de Regulação

Art. 178º - À Superintendência de Regulação, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Subsecretaria de Atenção à Saúde, compete:
I - formular e implantar fluxos e protocolos para a regulação do acesso às ações e aos
serviços de saúde no Estado do Rio de Janeiro;
II - planejar e operacionalizar as atividades e processos de trabalho das Centrais de
Regulação Estaduais;
III - executar a função de observatório do funcionamento, fluxos e processos da rede
pública assistencial no Estado do Rio de Janeiro;
IV - produzir informações do processo de regulação do acesso às ações e serviços de
saúde no Estado do Rio de Janeiro, para o planejamento e a gestão das unidades de saúde,
no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
V - contribuir com as iniciativas e projetos de construção de complexos reguladores
municipais e regionais, estruturas, protocolos e fluxos de regulação do acesso às ações e
serviços de saúde, junto aos municípios do Estado do Rio de Janeiro; e
VI - apoiar ao processo de regionalização, hierarquização e programação das ações de
saúde no Estado do Rio de Janeiro.
Subseção CLIX
Da Coordenação Médica de Regulação
Art. 179º - À Coordenação Médica de Regulação, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Regulação, compete:
I - prestar atendimento e apoio as demandas da equipe de regulação da Central Estadual,
da Central de Regulação Unificada - Reuni e das Centrais Regionais de Regulação CREGs;
II - propor resoluções/intervenções de curto, médio e longo prazo para aprimoramento da
regulação no Estado do Rio de Janeiro;
III - colaborar na construção de protocolos e revisão dos mesmos, para uniformizar as
ações regulatórias;
IV - coordenar o grupo de trabalho da regulação, realizando reuniões com demonstração
de resultados e planejamento;
V - participar das reuniões permanentes com o Comitê Gestor dos Serviços do Sistema
Único de Saúde - CGSUS a fim de analisar os dados e propor novas incorporações;
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VI - avaliar a evolução médica dos reguladores no Sistema Estadual de Regulação - SER
a fim de acelerar e qualificar o processo regulatório;
VII - orientar a conduta e processos de trabalho da equipe médica em geral dentro da
regulação; e
VIII - prestar as devidas informações colaborando, sempre que necessário, com a
Subsecretaria Jurídica, acompanhando os mandados judiciais pertinente ao seu setor até
a sua resolução.
Subseção CLX
Da Coordenação Geral das Centrais Regionais de Regulação
Art. 180º - À Coordenação Geral das Centrais Regionais de Regulação, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Regulação,
compete:
I - realizar visitas regulares nas Centrais Regionais de Regulação - CREGs no sentido de
observação in loco as propostas e execução do atendimento à população, e na vigência de
não conformidade;
II - promover a apresentação de relatórios de atividades, de estudos de levantamentos de
necessidades de perfis de atendimento para cada região;
III - propor resoluções de intervenção de curto, médio e longo prazo para aprimoramento
das Centrais Regionais;
IV - participar na construção de protocolos e revisão dos mesmos, para uniformizar as
ações regulatórias;
V - realizar visitas técnicas e reuniões, sempre que necessário, com os prestadores
regionais a fim de ampliar as ofertas e aumentar o número de serviços prestados;
VI - coordenar, estruturar e consolidar os dados estatísticos para tomada de decisão, que
possam aprimorar o serviço;
VII - prestar as devidas informações colaborando, sempre que necessário, com a
Subsecretaria Jurídica;
VIII- colaborar com a Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação
- SAECA analisando os serviços prestados; e
IX - fornecer subsídios para a definição do Plano Estadual de Saúde e demais
instrumentos de planejamento.
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Seção XX

Da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde
Art. 181º - À Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Saúde,
compete:
I - planejar e coordenar ações que promovam conhecimentos voltados para a prevenção,
o controle de doenças e agravos e a promoção da saúde, sob a perspectiva das vigilâncias
epidemiológica, sanitária e ambiental em saúde; assim como da atenção primária em
saúde e da atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade;
II - organizar informações em saúde em sua área de competência no âmbito do Estado,
promovendo sua análise e divulgação dos resultados;
III - formular políticas e planos de ação que visem a promoção, prevenção e a proteção
da saúde, conforme os objetivos e as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS no
âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro - SES;
IV - coordenar as atividades de informação, educação e comunicação de abrangência
estadual, relativas às vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental em saúde; assim
como da atenção primária em saúde e atenção psicossocial e populações em situação de
vulnerabilidade;
V - coordenar estudos e pesquisas, de intercâmbio técnico e científico, visando o
aprimoramento das atividades técnicas na área de controle e prevenção de doenças e
agravos relacionados com as vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental em saúde;
assim como da atenção primária em saúde e atenção psicossocial e populações em
situação de vulnerabilidade;
VI - prover estrutura para o efetivo funcionamento operacional e logístico, durante 24
horas, em todos os dias do ano da Unidade de Resposta Rápida - URR;
VII - formular políticas voltadas ao fortalecimento da articulação intra e interinstitucional,
visando o cumprimento de suas atribuições qual seja a promoção, proteção, prevenção e
controle de doenças e agravos;
VIII - interditar e/ou desinterditar estabelecimentos, produtos e/ou serviços sujeitos à
vigilância sanitária, de acordo com a legislação vigente;
IX - validar os produtos decorrentes do processo de planejamento, orçamento e gestão em
saúde, no âmbito da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde - SUBVAPS;
X - coordenar o Comitê Estadual de Segurança do Paciente;
XI - articular a implementação do Plano de Segurança do Paciente no âmbito da SES/RJ;
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XII - formular programas de incentivo financeiro e logístico aos municípios, visando
promover melhor desempenho desses no alcance das metas voltadas às ações de
Vigilância em Saúde, Atenção Primária em Saúde e Atenção Psicossocial e Populações
em Situação de Vulnerabilidade;
XIV - promover interfaces da Secretaria com o Ministério da Saúde e outros órgãos
executivos do Governo Federal visando à programação e operacionalização de planos,
programas e ações estratégicas no âmbito da SES/RJ; e
XV - planejar e coordenar estratégias, no âmbito da SUBVAPS, que viabilizem a
observância e implementação das diretrizes contidas nas políticas nacionais de saúde
voltadas a execução das ações inerentes à Vigilância em Saúde, à atenção Primária à
Saúde e à Atenção Psicossocial e das populações em situação de Vulnerabilidade.
Parágrafo único. A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde tem a
seguinte estrutura interna:
I - Assessorias;
II - Superintendências;
III - Coordenações;
IV - Gerências; e
V - Divisões.
Seção XXI
Das Assessorias, Superintendências, Coordenações, Gerências e Divisões
Art. 182º - As Assessorias, as Superintendências, as Coordenações, as Gerências e as
Divisões unidades orgânicas de assessoramento, pertencente à estrutura interna da
Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde:
Subseção CLXI
Da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Finanças
Art. 183º - À Assessoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Vigilância e Atenção
Primária à Saúde, compete:
I - adotar procedimentos para construção e consolidação dos instrumentos de
planejamento, monitoramento e avaliação em saúde, no âmbito da Subsecretaria de
Vigilância e Atenção Primária à Saúde - SUBVAPS;
II - adotar procedimentos para construção e consolidação dos instrumentos de
planejamento orçamentário, no âmbito da SUBVAPS, conforme diretrizes da Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
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III - acompanhar e controlar a execução da despesa orçamentária pública, no âmbito dos
programas orçamentários relacionados à SUBVAPS, considerando fontes de recursos e
classificação orçamentária;
IV - instruir processos administrativos envolvendo a solicitação de diárias, requisição de
compra, controle e empenho, no âmbito da SUBVAPS;
V - realizar o acompanhamento da execução da receita pública, no âmbito da SUBVAPS;
VI - monitorar Leis e normas pertinentes a repasses de recursos financeiros realizados
pelo Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (ou
instâncias que venham a substituí-los), no tocante às ações sob a gestão da SUBVAPS; e
VII - adotar procedimentos para recomendação da Classificação Orçamentária da despesa
pública, conforme as ações anuais programadas pela SUBVAPS.
Subseção CLXII
Da Assessoria Técnica de Segurança do Paciente
Art. 184º - À Assessoria Técnica de Segurança do Paciente, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Vigilância e Atenção
Primária à Saúde, compete:
I - promover a articulação entre a Coordenação de Segurança do Paciente e outras áreas
da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde - SUBVAPS e/ou Núcleo de
Segurança do Paciente - NSP, conforme preconizado pelo Plano Nacional de Segurança
do Paciente Portaria nº 592/2013 - RDC Nº 36/ANVISA-MS;
II - assessorar a Coordenação do Comitê Estadual de Segurança do Paciente;
III - assessorar a implementação do Plano de Segurança do Paciente no âmbito da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ; e
IV - assessorar as ações de Segurança do Paciente junto à Programação Anual de Saúde
- PAS.
Subseção CLXIII
Da Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar
Art. 185º - À Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Vigilância e
Atenção Primária à Saúde, compete:
I - assessorar as Coordenações Municipais e as Coordenações de Controle de Infeção
Hospitalar - CCIH dos Serviços de Saúde sob o ponto de vista técnico científico;
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II - consolidar notificações de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde - IRAS, com
elaboração de indicadores estaduais e hierarquizados de IRAS através das notificações
em formulário específico;
III - definir diretrizes de ação estadual, baseadas na Política Nacional de Controle de
IRAS e elaborar normas, em caráter suplementar, para a prevenção e controle de IRAS
no Estado;
IV - apoiar tecnicamente a investigação dos casos suspeitos de complicações graves
relacionadas a casos de arboviroses através de reuniões rotineiras;
V - acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores epidemiológicos de IRAS do Estado;
e
VI - promover o intercâmbio entre as comissões de controle de infecção, em serviços de
saúde do Estado, objetivando a uniformidade de linguagem e procedimentos, visando
formar uma rede de apoio mútuo.
Subseção CLXIV
Da Gerência de Pesquisa Antropozoonoses
Art. 186º - À Gerência de Pesquisa Antropozoonoses, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Vigilância e Atenção
Primária à Saúde, compete:
I - orientar, coordenar e avaliar as ações de Vigilância Entomológica realizadas no âmbito
dos municípios;
II - monitorar, em caráter regular e em articulação com instituição de pesquisa, o
comportamento biológico e ecológico de espécies vetoras e de reservatórios de doenças.;
III - promover a realização periódica de inquéritos entomológicos, tendo em vista a
validação ou reorientação, quando necessário, das atividades de controle de vetores;
IV - propor, acompanhar, avaliar e divulgar, em articulação com instituições de pesquisa,
resultados de ensaios de campo para teste de novos defensivos, equipamentos de
aplicação de inseticidas, e metodologias alternativas de controle de vetores e
reservatórios;
V - testar "periodicamente" a susceptibilidade de espécies vetoras aos defensivos
químicos e biológicos utilizados pela Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS, pela
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ e Secretarias Municipais de
Saúde;
VI - promover capacitações para agentes municipais de saúde em identificação de vetores
e hospedeiros nas áreas da Entomologia, Acarologia e Malacologia;
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VII - proporcionar conhecimento aos profissionais da área de vigilância em saúde, que
atuem na vigilância e controle de vetores para a coleta, triagem, acondicionamento e envio
do material coletado ao laboratório estadual ou regional, para análise e diagnóstico
entomológico; e
VIII - identificar vetores e hospedeiros de importância médica em Entomologia,
Malacologia e Acarologia.
Subseção CLXV
Da Superintendência de Vigilância Sanitária
Art. 187º - À Superintendência de Vigilância Sanitária, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Vigilância e Atenção
Primária à Saúde, compete:
I - coordenar e desenvolver ações de promoção, prevenção e proteção à saúde da
população e do meio ambiente no que se refere à produção e circulação de produtos e a
prestação de serviços de interesse para a saúde;
II - planejar e executar inspeções sanitárias sob sua responsabilidade, e em caráter
complementar, as inspeções de competência dos órgãos municipais de vigilância
sanitária, de acordo com a legislação vigente;
III - conceder, revalidar, alterar e/ou cancelar a Licença de Funcionamento para
estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, de acordo com a legislação vigente;
IV - conceder e/ou cancelar o Visto em Planta para estabelecimentos sujeitos à vigilância
sanitária, de acordo com a legislação vigente;
V - monitorar a qualidade de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária por meio
de programas de monitoramento estadual e nacional;
VI - normatizar, em caráter suplementar, sobre a produção e o comércio de insumos
farmacêuticos, medicamentos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes,
produtos correlatos, alimentos e a prestação de serviços de saúde e de interesse à saúde
que visem à proteção da saúde da população;
VII - monitorar denúncias provenientes dos diversos órgãos e entidades de natureza
pública ou privada e da população, apurando aquelas sob a competência da vigilância
sanitária estadual, de acordo com a legislação vigente;
VIII - controlar a distribuição de receituários sob regime especial e cadastrar os
profissionais de saúde que os utilizam, conforme legislação vigente;
IX - apurar infrações à legislação sanitária vigente referente aos produtos e serviços
sujeitos à vigilância sanitária, no âmbito de sua competência;
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X - promover a descentralização das ações de Vigilância Sanitária, por meio de pactuação
com os órgãos municipais de Vigilância Sanitária, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;
XI - supervisionar a atuação dos órgãos municipais de vigilância sanitária na execução
das ações descentralizadas;
XII - acompanhar e avaliar o cumprimento das ações de Vigilância Sanitária pactuadas
com os respectivos órgãos municipais de vigilância sanitária, no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro;
XIII - realizar ações integradas e articuladas com a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, Laboratórios Oficiais de Saúde Pública e demais instâncias do Sistema Único
de Saúde - SUS;
XIV - promover ações e disponibilizar meios de informação, educação e comunicação
em vigilância sanitária no Estado do Rio de Janeiro, em cooperação com os demais entes
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
XV - promover, em caráter complementar, e estimular o desenvolvimento e a capacitação
dos profissionais de Vigilância Sanitária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;
XVI - prestar cooperação e assessoria técnica às Secretarias Municipais de Saúde relativa
ao exercício das atividades de Vigilância Sanitária;
XVII - prestar a cooperação técnica aos demais órgãos da Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro – SES/RJ em temas relacionados à Vigilância Sanitária;
XVIII - fornecer, aos demais órgãos de saúde, subsídios técnicos sobre agravos detectados
em produtos e serviços de saúde sob o âmbito da vigilância sanitária estadual;
XIX - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente
que tenham repercussão na saúde humana;
XX - gerenciar as notificações de eventos adversos e queixas técnicas relacionadas com
os serviços e produtos sob vigilância sanitária, que tenham repercussão estadual, de forma
integrada com as demais esferas de gestão do SUS; e
XXI - desenvolver e apoiar à capacitação dos profissionais no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro para executarem as ações do Sistema de Notificação e Investigação em
Vigilância Sanitária.
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Subseção CLXVI

Da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e
Produtos
Art. 188º - À Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Insumos, Medicamentos
e Produtos, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à
Superintendência de Vigilância Sanitária, compete:
I - planejar e executar inspeções sanitárias em estabelecimentos sob sua responsabilidade,
de acordo com a legislação vigente;
II - propor a concessão, revalidação, alteração e/ou cancelamento da Licença de
Funcionamento para cada estabelecimento ou unidade fabril, relacionada aos produtos
sob sua competência;
III - promover e supervisionar, em nível estadual, a execução das atividades de inspeção
sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas relacionada aos produtos sob
sua competência;
IV - implementar, em conjunto com o nível municipal, com fins de descentralização, os
mecanismos de inspeção sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas
relacionada aos produtos sob sua competência, em atendimento às normas e padrões de
interesse sanitário, respeitada a legislação pertinente;
V - propor adoção das medidas sanitárias cabíveis, quando se verificar descumprimento
à legislação sanitária ou risco à saúde, em ações sanitárias na sua área de competência;
VI - elaborar relatório técnico e parecer em processos administrativos de licenciamento,
de auto de infração e outros formalmente constituídos e demandados à Vigilância
Sanitária, na sua área de competência;
VII - propor e planejar ações de monitoramento da qualidade de insumos farmacêuticos,
medicamentos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes e produtos
correlatos;
VIII - proceder à avaliação e acompanhamento de notificações e queixas técnicas
relacionadas à vigilância pós-comércio, na sua área de competência;
IX - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária, no âmbito de sua competência;
X - elaborar parecer acerca de Projetos de Lei de interesse a saúde, na sua área de
competência, respeitando os limites do âmbito profissional;
XI - atuar nas atividades relacionadas à descentralização das ações de vigilância sanitária,
na sua área de competência;
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XII - participar das ações de supervisão dos órgãos municipais de vigilância sanitária, no
âmbito de sua competência; e
XIII - acompanhar o atendimento e cumprimento das determinações da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA e harmonizadas pelo Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária - SNVS.
Subseção CLXVII
Da Divisão de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos
Art. 189º - À Divisão de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância e Fiscalização
de Insumos, Medicamentos e Produtos, compete:
I - planejar e executar inspeções sanitárias em estabelecimentos sob sua responsabilidade,
de acordo com a legislação vigente;
II - propor a concessão, revalidação, alteração e/ou cancelamento da Licença de
Funcionamento para cada estabelecimento ou unidade fabril, relacionada aos produtos
sob sua competência;
III - promover e supervisionar, em nível estadual, a execução das atividades de inspeção
sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas relacionadas aos produtos
sob sua competência;
IV - implementar, em conjunto com o nível municipal, com fins de descentralização, os
mecanismos de inspeção sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas
relacionadas aos produtos sob sua competência, em atendimento às normas e padrões de
interesse sanitário, respeitada a legislação pertinente;
V - propor adoção das medidas sanitárias cabíveis, quando se verificar descumprimento
à legislação sanitária ou risco à saúde, em ações sanitárias na sua área de competência;
VI - elaborar Relatório Técnico e Parecer em processos administrativos de licenciamento,
de auto de infração e outros formalmente constituídos e demandados à Vigilância
Sanitária, na sua área de competência;
VII - propor e planejar ações de monitoramento da qualidade de insumos farmacêuticos,
medicamentos;
VIII - proceder à avaliação e acompanhamento de notificações e queixas técnicas
relacionadas à vigilância pós-comércio, na sua área de competência;
IX - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária, no âmbito de sua competência;
X - elaborar parecer acerca de Projetos de Lei de interesse a saúde, na sua área de
competência, respeitando os limites do âmbito profissional; e
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XI - atuar nas atividades relacionadas à descentralização das ações de vigilância sanitária,
na sua área de competência.
Subseção CLXVIII
Da Divisão de Produtos para Saúde
Art. 190º - À Divisão de Produtos para Saúde, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Insumos,
Medicamentos e Produtos, compete:
I - planejar e executar inspeções sanitárias em estabelecimentos sob sua responsabilidade,
de acordo com a legislação vigente;
II - propor a concessão, revalidação, alteração e/ou cancelamento da licença de
funcionamento para cada estabelecimento ou unidade fabril, relacionada aos produtos sob
sua competência;
III - promover e supervisionar, em nível estadual, a execução das atividades de inspeção
sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas relacionadas aos produtos
sob sua competência;
IV - implementar, em conjunto com o nível municipal, com fins de descentralização, os
mecanismos de inspeção sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas
relacionadas aos produtos sob sua competência, em atendimento às normas e padrões de
interesse sanitário, respeitada a legislação pertinente;
V - propor adoção das medidas sanitárias cabíveis, quando se verificar descumprimento
à legislação sanitária ou risco à saúde, em ações sanitárias na sua área de competência;
VI - elaborar relatório técnico e parecer em processos administrativos de licenciamento,
de auto de infração e outros formalmente constituídos e demandados à Vigilância
Sanitária, na sua área de competência;
VII - propor e planejar ações de monitoramento da qualidade de produtos correlatos;
VIII - proceder à avaliação e acompanhamento de notificações e queixas técnicas
relacionadas à vigilância pós-comércio, na sua área de competência;
IX - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária, no âmbito de sua competência;
X - elaborar parecer acerca de Projetos de Lei de interesse a saúde, na sua área de
competência, respeitando os limites do âmbito profissional; e
XI - atuar nas atividades relacionadas à descentralização das ações de vigilância sanitária,
na sua área de competência.
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Subseção CLXIX

Da Divisão de Indústrias de Cosméticos e Saneantes
Art. 191º - À Divisão de Indústrias de Cosméticos e Saneantes, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância e Fiscalização de
Insumos, Medicamentos e Produtos, compete:
I - planejar e executar inspeções sanitárias em estabelecimentos sob sua responsabilidade,
de acordo com a legislação vigente;
II - propor a concessão, revalidação, alteração e/ou cancelamento da licença de
funcionamento para cada estabelecimento ou unidade fabril, relacionada aos produtos sob
sua competência;
III - promover e supervisionar, em nível estadual, a execução das atividades de inspeção
sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas relacionadas aos produtos
sob sua competência;
IV - implementar, em conjunto com o nível municipal, com fins de descentralização, os
mecanismos de inspeção sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas
relacionadas aos produtos sob sua competência, em atendimento às normas e padrões de
interesse sanitário, respeitada a legislação pertinente;
V - propor adoção das medidas sanitárias cabíveis, quando se verificar descumprimento
à legislação sanitária ou risco à saúde, em ações sanitárias na sua área de competência;
VI - elaborar relatório técnico e parecer em processos administrativos de licenciamento,
de auto de infração e outros formalmente constituídos e demandados à Vigilância
Sanitária, na sua área de competência;
VII - propor e planejar ações de monitoramento da qualidade de cosméticos, perfumes,
produtos de higiene, saneantes;
VIII - proceder à avaliação e acompanhamento de notificações e queixas técnicas
relacionadas à vigilância pós-comércio, na sua área de competência;
IX - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária, no âmbito de sua competência;
X - elaborar Parecer acerca de Projetos de Lei de interesse a saúde, na sua área de
competência, respeitando os limites do âmbito profissional; e
XI - atuar nas atividades relacionadas à descentralização das ações de vigilância sanitária,
na sua área de competência.
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Subseção CLXX

Da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos
Art. 192º - À Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Vigilância
Sanitária, compete:
I - supervisionar e coordenar, em nível estadual, a execução municipal das atividades de
inspeção sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas referentes aos
produtos e serviços relacionados aos alimentos;
II - implementar, em conjunto com o nível municipal, com fins de qualificação das ações
descentralizadas, os mecanismos de inspeção sanitária para verificação do cumprimento
das Boas Práticas relacionadas aos produtos e serviços sob sua competência, em
atendimento às normas e padrões de interesse sanitário, respeitada a legislação pertinente;
III - propor adoção das medidas sanitárias cabíveis, quando se verificar descumprimento
à legislação sanitária ou risco à saúde, em ações sanitárias na sua área de competência;
IV - elaborar relatório técnico e parecer em processos administrativos de auto de infração
e outros formalmente constituídos e demandados à vigilância sanitária, na sua área de
competência;
V - propor e planejar ações de monitoramento da qualidade de alimentos e serviços
relacionados aos alimentos;
VI - proceder à avaliação e acompanhamento de notificações relacionadas à vigilância
pós-comércio, na sua área de competência;
VII - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária, no âmbito de sua competência;
VIII - elaborar pareceres acerca de Projetos de Lei de interesse a saúde, na sua área de
competência, respeitando os limites do âmbito profissional;
IX - atuar nas atividades relacionadas às ações descentralizadas de vigilância sanitária, na
sua área de atuação; e
X - participar das ações de supervisão dos órgãos municipais de vigilância sanitária, no
âmbito de sua competência.
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Subseção CLXXI

Da Divisão de Vigilância de Indústrias de Alimentos e Congêneres
Art. 193º - À Divisão de Vigilância de Indústrias de Alimentos e Congêneres, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância e
Fiscalização de Alimentos, compete:
I - propor adoção das medidas sanitárias cabíveis, quando se verificar descumprimento à
legislação sanitária ou risco à saúde, em ações sanitárias na sua área de competência;
II - elaborar relatório técnico e parecer em processos administrativos de auto de infração
e outros formalmente constituídos e demandados à vigilância sanitária, na sua área de
competência;
III - propor e planejar ações de monitoramento da qualidade de alimentos e serviços
relacionados aos alimentos;
IV - proceder à avaliação e acompanhamento de notificações relacionadas à vigilância
pós-comércio, na sua área de competência;
V - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária, no âmbito de sua competência;
VI - elaborar pareceres acerca de Projetos de Lei de interesse a saúde, na sua área de
competência, respeitando os limites do âmbito profissional;
VII - participar das ações de supervisão dos órgãos municipais de vigilância sanitária, no
âmbito de sua competência; e
VIII - participar com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA dos
programas de monitoramento de Alimentos e propor programas a nível Estadual.
Subseção CLXXII
Da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Serviços de Saúde
Art. 194º - À Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Serviços de Saúde, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Vigilância
Sanitária, compete:
I - planejar e executar inspeções sanitárias em estabelecimentos sob sua responsabilidade,
de acordo com a legislação vigente;
II - propor a concessão, revalidação, alteração e/ou cancelamento da licença de
funcionamento para cada estabelecimento de serviço de saúde sob sua competência;
III - promover e supervisionar, em nível estadual, a execução das atividades de inspeção
sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas relacionadas aos serviços de
saúde sob sua competência;
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IV - implementar, em conjunto com o nível municipal, com fins de descentralização, os
mecanismos de inspeção sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas
relacionadas aos serviços de saúde sob sua competência, em atendimento às normas e
padrões de interesse sanitário, respeitada a legislação pertinente;
V - propor adoção das medidas sanitárias cabíveis, quando se verificar descumprimento
à legislação sanitária ou risco à saúde, em ações sanitárias na sua área de competência;
VI - elaborar relatório técnico e parecer em processos administrativos de licenciamento,
de auto de infração e outros formalmente constituídos e demandados à Vigilância
Sanitária, na sua área de competência;
VII - propor e planejar ações de monitoramento da qualidade relacionado aos serviços de
saúde, no âmbito de sua competência;
VIII - proceder à avaliação e acompanhamento de notificações relacionadas à
hemovigilância e segurança do paciente, na sua área de competência;
IX - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária, no âmbito de sua competência;
X - elaborar pareceres acerca de Projetos de Lei de interesse a saúde, na sua área de
competência, respeitando os limites do âmbito profissional;
XI - atuar nas atividades de cooperação técnica relacionadas à descentralização das ações
de vigilância sanitária, na sua área de competência;
XII - participar das ações de supervisão dos órgãos municipais de vigilância sanitária, no
âmbito de sua competência;
XIII - cadastrar anualmente profissionais de saúde autorizados a prescrever
medicamentos controlados, especiais e/ou talidomida, conforme previsto na Portaria
SVS/MS nº 344/98;
XIV - cadastrar anualmente estabelecimentos assistenciais de saúde para liberação de
receituário de medicamentos controlados, especiais e/ou talidomida, conforme previsto
na Portaria SVS/MS nº 344/98;
XV - proceder à liberação de receituário de medicamentos controlados, especiais e/ou
talidomida a profissionais de saúde previamente cadastrados;
XVI - cadastrar estabelecimentos de educação na área de saúde que não possuem conselho
de classe representativo;
XVII - orientar o requerente sobre a documentação necessária para o registro de
diplomas/certificados de áreas de interesse à saúde previstos no Decreto Estadual nº
1754/78; e
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XVIII - registrar diplomas de profissionais atuantes em áreas de interesse à saúde previsto
no Decreto Estadual nº 1754/78.
Subseção CLXXIII
Da Divisão de Serviços Hospitalares
Art. 195º - À Divisão de Serviços Hospitalares, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Serviços de
Saúde, compete:
I - planejar e executar inspeções sanitárias em unidade hospitalar com internação;
II - propor a concessão, revalidação, alteração e/ou cancelamento da licença de
funcionamento para cada unidade hospitalar com internação;
III - promover e supervisionar, em nível estadual, a execução das atividades de inspeção
sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas de Serviços de Saúde em
unidade hospitalar com internação;
IV - propor adoção das medidas sanitárias cabíveis, quando se verificar descumprimento
à legislação sanitária ou risco à saúde, em ações sanitárias em unidade hospitalar com
internação;
V - elaborar relatório técnico e parecer em processos administrativos de licenciamento,
de auto de infração e outros formalmente constituídos e demandados à Vigilância
Sanitária, na sua área de competência;
VI - propor e planejar ações de monitoramento da qualidade relacionado à unidade
hospitalar com internação;
VII - atuar nas atividades de capacitação, treinamentos e cooperação técnica com entes
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
VIII - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária em unidade hospitalar com internação;
IX - elaborar pareceres acerca de Projetos de Lei de interesse a saúde, na sua área de
unidade hospitalar com internação;
X - capacitar novos servidores em Boas Práticas de inspeção de serviços de saúde em
unidade hospitalar com internação;
XI - organizar o suprimento de equipamentos de proteção individuais necessários ao
desenvolvimento das inspeções;

ID-PRISES-0

Data de Aprovação: 11/01/2022

Página 123 de 171

Código:

Informação Documentada

Aprovado por: Gabinete do Secretário
Emitido por: Coordenação Técnica de
ID-PRISES-0
Qualidade
Título: Padrão Regimento Interno SES/RJ

XII - participar de inspeções sanitárias e/ou ações educativas do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária - SNVS e Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
e
XIII - promover ações que visem a descentralização de competências para o nível
municipal em consonância com a SES/RJ, a Superintendência de Vigilância em Saúde SUVISA e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
Subseção CLXXIV
Da Gerência de Biossegurança em Odontologia Hospitalar
Art. 196º - À Gerência de Biossegurança em Odontologia Hospitalar, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Divisão de Serviços Hospitalares,
compete:
I - emitir parecer sobre licenciamento de estabelecimento assistencial de saúde
odontológico intrahospitalar;
II - autuar estabelecimentos assistenciais de saúde odontológica intrahospitalar que
cometam infração sanitária;
III - proceder à inspeção sanitária em estabelecimento assistencial de saúde odontológico
intrahospitalar;
IV - sugerir interdição de estabelecimento assistencial de saúde odontológica
intrahospitalar que ofereça risco elevado à saúde dos pacientes;
V - analisar documentos protocolados por estabelecimento assistencial de saúde
odontológico intrahospitalar com vistas ao cumprimento de exigências normativas
sanitárias;
VI - promover capacitações para inspeção em boas práticas em estabelecimentos
assistenciais de saúde odontológica para órgãos de vigilância sanitária de entes
federativos integrantes do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária;
VII - cooperar tecnicamente em inspeções sanitárias promovidas por órgãos de vigilância
sanitária de entes federativos integrantes do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária em
estabelecimentos assistenciais de saúde odontológica intrahospitalar;
VIII - elaborar material educativo sobre biossegurança em odontologia;
IX - elaborar normas de controle para estabelecimentos assistenciais de saúde
odontológica, inclusive intrahospitalar; e
X - emitir parecer técnico, em conjunto com o Setor de Engenharia e Arquitetura, sobre
visto em planta de estabelecimento assistencial de saúde odontológica intrahospitalar.
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Subseção CLXXV
Da Divisão de Farmácia Hospitalar

Art. 197º - À Divisão de Farmácia Hospitalar, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Serviços de
Saúde, compete:
I - planejar e executar inspeções sanitárias em farmácias privativas de unidade hospitalar
com internação, serviços de terapia antineoplásica e de clínicas de reprodução assistida;
II - propor a concessão, revalidação, alteração e/ou cancelamento da licença de
funcionamento para cada farmácia privativa de unidade hospitalar com internação,
serviços de terapia antineoplásica e de clínicas de reprodução assistida;
III - promover e supervisionar, em nível estadual, a execução das atividades de inspeção
sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas em farmácias privativas de
unidade hospitalar com internação, serviços de terapia antineoplásica e de clínicas de
reprodução assistida;
IV - propor adoção das medidas sanitárias cabíveis, quando se verificar descumprimento
à legislação sanitária ou risco à saúde, em ações sanitárias em farmácias privativas de
unidade hospitalar com internação, serviços de terapia antineoplásica e de clínicas de
reprodução assistida;
V - elaborar relatório técnico e parecer em processos administrativos de licenciamento,
de auto de infração e outros formalmente constituídos e demandados à Vigilância
Sanitária, na sua área de competência;
VI - propor e planejar ações de monitoramento da qualidade relacionado às farmácias
privativas de unidade hospitalar com internação, serviços de terapia antineoplásica e de
clínicas de reprodução assistida;
VII - atuar nas atividades de capacitação, treinamentos e cooperação técnica com entes
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
VIII - elaborar e acompanhar indicadores institucionais em sua área de atuação;
IX - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária em farmácias privativas de unidade
hospitalar com internação, serviços de terapia antineoplásica e de clínicas de reprodução
assistida;
X - elaborar pareceres acerca de Projetos de Lei de interesse a saúde, na área de farmácias
privativas de unidade hospitalar com internação, serviços de terapia antineoplásica e de
clínicas de reprodução assistida; e
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XI - capacitar novos servidores em Boas Práticas de inspeção em farmácias privativas de
unidade hospitalar com internação, serviços de terapia antineoplásica e de clínicas de
reprodução assistida.
Subseção CLXXVI
Da Divisão de Hemoterapia
Art. 198º - À Divisão de Hemoterapia, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Serviços de
Saúde, compete:
I - planejar e executar inspeções sanitárias para verificação do cumprimento das Boas
Práticas no ciclo do sangue em serviços de hemoterapia, de acordo com a legislação
vigente;
II - propor a concessão, revalidação, alteração e/ou cancelamento da licença de
funcionamento para cada serviço de hemoterapia sob sua competência;
III - propor adoção das medidas sanitárias cabíveis, quando se verificar descumprimento
à legislação sanitária ou risco à saúde, em ações sanitárias na sua área de competência;
IV - elaborar relatório técnico e parecer em processos administrativos de licenciamento,
de auto de infração e outros formalmente constituídos e demandados à Vigilância
Sanitária, na sua área de competência;
V - proceder à avaliação, monitoramento e análise de notificações relacionadas à
hemovigilância;
VI - promover eventos de capacitação em procedimentos de hemovigilância em âmbito
estadual;
VII - atuar nas atividades de capacitação, treinamentos e cooperação técnica com entes
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS;
VIII - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária, no âmbito da prática hemoterápica;
IX - elaborar pareceres acerca de Projetos de Lei de interesse a saúde, na área de
hemoterapia e hemovigilância, respeitando os limites do âmbito profissional;
X - atuar em projetos de capacitação dos profissionais da Superintendência, quando
solicitado, na sua área de competência; e
XI - capacitar novos servidores em Boas Práticas de inspeção em serviços de hemoterapia.
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Subseção CLXXVII

Da Divisão de Tecidos, Células e Órgãos
Art. 199º - À Divisão de Tecidos, Células e Órgãos, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância e Fiscalização de
Serviços de Saúde, compete:
I - planejar e executar inspeções sanitárias em serviços de tecidos, células e órgãos, de
acordo com a legislação vigente;
II - propor a concessão, revalidação, alteração e/ou cancelamento da licença de
funcionamento para cada estabelecimento de serviço de tecidos, células e órgãos;
III - promover e supervisionar, em nível estadual, a execução das atividades de inspeção
sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas em serviços de tecidos,
células e órgãos;
IV - propor adoção das medidas sanitárias cabíveis, quando se verificar descumprimento
à legislação sanitária ou risco à saúde, em ações sanitárias em serviços de tecidos, células
e órgãos;
V - elaborar relatório técnico e parecer em processos administrativos de licenciamento,
de auto de infração e outros formalmente constituídos e demandados à Vigilância
Sanitária, na sua área de competência;
VI - propor e planejar ações de monitoramento da qualidade relacionado aos serviços de
tecidos, células e órgãos;
VII - atuar nas atividades de capacitação, treinamentos e cooperação técnica com entes
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS;
VIII - elaborar e acompanhar indicadores institucionais em sua área de atuação;
IX - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária em serviços de tecidos, células e órgãos;
X - elaborar pareceres acerca de Projetos de Lei de interesse a saúde, na área de tecidos,
células e órgãos, respeitando os limites do âmbito profissional; e
XI - capacitar novos servidores em Boas Práticas de inspeção em serviços de tecidos,
células e órgãos.
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Subseção CLXXVIII
Da Divisão de Apoio Diagnóstico

Art. 200º - À Divisão de Apoio Diagnóstico, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Serviços de
Saúde, compete:
I - planejar e executar inspeções sanitárias em serviços de laboratório e radiologia intrahospitalar e serviços de medicina nuclear de acordo com a legislação vigente;
II - acompanhar e monitorar os estabelecimentos de saúde referentes ao processo de
licenciamento, revalidação e solicitações pelo protocolo on-line;
III - acompanhar e monitorar denúncias e solicitações do Ministério Público Estadual e/ou
Federal encaminhada a Divisão de Apoio ao Diagnóstico, agendando inspeções quando
forem necessárias para a apuração das mesmas;
IV - promover oficinas de atualização para os servidores, semestralmente;
V - indicar e acompanhar grupos de trabalho referentes à revisão de roteiros técnicos de
inspeção e normativas;
VI - propor a concessão, revalidação, alteração e/ou cancelamento da licença de
funcionamento para cada estabelecimento de serviço de saúde sob sua competência;
VII - implementar, em conjunto com o nível municipal, com fins de descentralização, os
mecanismos de inspeção sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas
relacionadas aos serviços de saúde sob sua competência, em atendimento às normas e
padrões de interesse sanitário, respeitada a legislação pertinente;
VIII - propor adoção das medidas sanitárias cabíveis, quando se verificar descumprimento
à legislação sanitária ou risco à saúde, em ações sanitárias em Serviços de laboratório e
radiologia intra-hospitalar e serviços de medicina nuclear;
IX - elaborar relatório técnico e parecer em processos administrativos de licenciamento,
de auto de infração e outros formalmente constituídos e demandados à Vigilância
Sanitária, na sua área de competência;
X - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária em serviços de saúde; e
XI - elaborar pareceres acerca de Projetos de Lei de interesse a saúde, na área de serviços
de saúde, respeitando os limites do âmbito profissional.
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Subseção CLXXIX
Da Divisão de Apoio Terapêutico

Art. 201º - À Divisão de Apoio Terapêutico, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Serviços de
Saúde, compete:
I - planejar e executar inspeções sanitárias em serviços de radioterapia, serviços de diálise
e unidades móveis de terapia renal substitutiva de acordo com a legislação vigente;
II - propor a concessão, revalidação, alteração e/ou cancelamento da licença de
funcionamento para cada serviço de radioterapia, serviços de diálise e unidade móvel de
terapia renal substitutiva;
III - promover e supervisionar, em nível estadual, a execução das atividades de inspeção
sanitária para verificação do cumprimento das Boas Práticas em Serviços de serviços de
radioterapia, serviços de diálise e unidades móveis de terapia renal substitutiva;
IV - propor adoção das medidas sanitárias cabíveis, quando se verificar descumprimento
à legislação sanitária ou risco à saúde, em ações sanitárias em serviços de radioterapia,
clínica de diálise e unidade móvel de terapia renal substitutiva;
V - elaborar relatório técnico e parecer em processos administrativos de licenciamento,
de auto de infração e outros formalmente constituídos e demandados à Vigilância
Sanitária, na sua área de competência;
VI - propor e planejar ações de monitoramento da qualidade relacionado aos serviços de
radioterapia, serviços de diálise e unidade móvel de terapia renal substitutiva;
VII - proceder à investigação de notificações de soro conversão de doenças de transmissão
sanguínea e de intoxicação por endotoxinas em pacientes de serviços de diálise;
VIII - elaborar e acompanhar indicadores institucionais em sua área de atuação;
IX - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária em serviços de radioterapia, serviços de
diálise e unidade móvel de terapia renal substitutiva;
X - elaborar pareceres acerca de Projetos de Lei de interesse a saúde, na área de
radioterapia e terapia renal substitutiva, respeitando os limites do âmbito profissional;
XI - capacitar novos servidores em Boas Práticas de inspeção em serviços de radioterapia
e em serviços de diálise.
XII - elaborar e acompanhar indicadores institucionais em sua área de atuação;
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XIII - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária em serviços de radioterapia, serviços de
diálise e unidade móvel de terapia renal substitutiva;
XIV - elaborar pareceres acerca de Projetos de Lei de interesse a saúde, na área de
radioterapia e terapia renal substitutiva, respeitando os limites do âmbito profissional; e
XV - capacitar novos servidores em Boas Práticas de inspeção em serviços de radioterapia
e em serviços de diálise.
Subseção CLXXX
Da Coordenação de Apoio as Ações em Vigilância Sanitária
Art. 202º - À Coordenação de Apoio as Ações em Vigilância Sanitária, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Vigilância
Sanitária, compete:
I - planejar e viabilizar a realização de eventos e programas de capacitação permanentes,
presenciais e remotos, direcionados aos profissionais atuantes no Sistema Estadual de
Vigilância Sanitária tendo como público alvo os técnicos de Vigilância Sanitária dos
Municípios e do Estado;
II - monitorar a execução, pelas áreas técnicas da Superintendência de Vigilância
Sanitária - SUVISA, dos temas das capacitações encaminhadas através do Plano Estadual
de Educação Permanente;
III - atuar em conjunto com outros órgãos internos da Subsecretaria de Vigilância e
Atenção Primária à Saúde e externos em situações emergenciais que envolvam a interface
com os órgãos municipais de Vigilância Sanitária prestando apoio técnico, quando se
fizer necessário; e
IV - participar em integração com outros órgãos internos da Subsecretaria de Vigilância
e Atenção Primária à Saúde e externos na formulação e elaboração de projetos e
programas que abordem o tema Educação em Vigilância Sanitária.
Subseção CLXXXI
Da Divisão de Arquitetura e Engenharia
Art. 203º - À Divisão de Arquitetura e Engenharia, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Apoio as Ações em
Vigilância Sanitária, compete:
I - avaliar e emitir pareceres técnicos, respaldados por legislações sanitárias vigentes,
referentes aos Projetos Básicos de Arquitetura - PBA, com fins de conceder o visto em
planta, necessário ao licenciamento sanitário dos estabelecimentos sujeitos à competência
da Superintendência;
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II - realizar inspeções sanitárias, podendo ser em conjunto com outras áreas técnicas
internas ou externas da Superintendência de Vigilância Sanitária, para verificar a
adequação da área física de estabelecimento ao Plano Básico Ambiental - PBA;
III - elaborar relatórios, pareceres, manuais e demais documentos técnicos relacionados à
atividade de arquitetura e engenharia, em consonância com as legislações e normas
técnicas vigentes;
IV - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária, no âmbito de sua competência;
V - assessorar tecnicamente as Coordenações da Superintendência de Vigilância Sanitária
e outras áreas da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ em assuntos
relacionados ao Plano Básico Ambiental - PBA de estabelecimentos assistenciais de
saúde; e
VI - apoiar tecnicamente os técnicos municipais de vigilância sanitária nos processos de
cooperação técnica, capacitação em serviço e demais capacitações, relacionados às
análises dos projetos básicos de arquitetura, no que se referem à avaliação e aprovação
destes estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária.
Subseção CLXXXII
Da Divisão de Assessoramento e Desenvolvimento das Ações de VISA
Art. 204º - À Divisão de Assessoramento e Desenvolvimento das Ações de VISA,
unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Apoio
as Ações em Vigilância Sanitária, compete:
I - atuar nas atividades relacionadas à descentralização das ações de vigilância sanitária,
na sua área de competência;
II - elaborar relatório e parecer técnico relacionado às ações de Supervisões aos órgãos
municipais de vigilância sanitária;
III - atuar em projetos de capacitação dos profissionais da Superintendência e das
vigilâncias sanitárias municipais, na sua área de competência;
IV - elaborar relatório consolidado das supervisões realizadas entre um período de 2 ou 4
anos. Com objetivo de após a sua análise implementar ações de desenvolvimento da
estrutura dos órgãos de Vigilância Sanitária Municipal; e
V - elaborar documento aos municípios, solicitando status da utilização dos recursos
transferidos aos mesmos visando a sua estruturação e desenvolvimento do órgão.
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Subseção CLXXXIII

Da Divisão de Controle Normativo e Apoio às Demandas de Outros Órgãos
Art. 205º - À Divisão de Controle Normativo e Apoio às Demandas de Outros
Órgãos, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação
de Apoio as Ações em Vigilância Sanitária, compete:
I - participar na elaboração de proposta e revisão de normas, procedimentos e
instrumentos de trabalho da vigilância sanitária, no âmbito de sua competência;
II - analisar, encaminhar e elaborar resposta aos ofícios da Magistratura, Ministério
Público, Delegacia de Polícia, Procuradoria do Estado, Defensoria Pública e Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; e
III - encaminhar aos setores responsáveis denúncias oriundas da ouvidoria da Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ e confeccionar resposta mediante
informação da SES/RJ.
Subseção CLXXXIV
Da Coordenação de Segurança do Paciente e Gestão de Risco
Art. 206º - À Coordenação de Segurança do Paciente e Gestão de Risco, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Vigilância
Sanitária, compete:
I - coordenar as ações de aumento da adesão às práticas de segurança do paciente e boas
práticas de funcionamento de serviços de saúde, em seu campo de atuação;
II - coordenar as ações de promoção da criação de núcleos de segurança do paciente,
elaboração e implementação dos planos de segurança do paciente locais que contemplem
os protocolos de segurança do paciente publicados pelo Ministério da Saúde e pela
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ e o estímulo à notificação de
incidentes relacionados à assistência à saúde;
III - adotar medidas específicas para o enfrentamento dos principais problemas
identificados, no âmbito de sua competência;
IV - estabelecer medidas pertinentes para evitar recorrência, disseminação ou propagação
de eventos adversos e queixas técnicas de medicamentos e dispositivos médicos, no
âmbito de sua competência;
V - promover a capacitação de profissionais de saúde das vigilâncias sanitárias municipais
em segurança do paciente;
VI - apoiar tecnicamente as ações do Comitê Estadual de Segurança do Paciente;
VII - coordenar a implementação das ações do plano estadual de segurança do paciente,
em seu campo de atuação;
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VIII - coordenar a implementação do plano de fortalecimento das práticas de segurança
do paciente na atenção primária à saúde, em seu campo de atuação;
IX - coordenar a implementação das ações previstas no plano integrado para a gestão
sanitária da segurança do paciente em serviços de saúde, em seu campo de atuação;
X - elaborar normas, em caráter suplementar, para promover a segurança do paciente e
gestão de risco;
XI - coordenar as ações de monitoramento e investigação de incidentes notificados no
Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA por cidadãos e pelos
núcleos de segurança do paciente de estabelecimentos de saúde;
XII - coordenar as ações de monitoramento e investigação de queixas técnicas de
medicamentos e dispositivos médicos, fabricados ou importados por empresas sediadas
no Estado do Rio de Janeiro, notificadas no NOTIVISA;
XIII - coordenar o planejamento, a execução, o monitoramento e avaliação das ações de
gestão da qualidade desta Coordenação;
XIV - coordenar o processo de autoavaliação das práticas de segurança do paciente pelos
serviços de saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;
XV - apoiar tecnicamente as vigilâncias sanitárias municipais nas ações de avaliação das
práticas de segurança do paciente em serviços de saúde; e
XVI - coordenar as ações de enfrentamento da resistência microbiana aos
antimicrobianos, em seu campo de atuação.
Subseção CLXXXV
Da Divisão de Segurança do Paciente
Art. 207º - À Divisão de Segurança do Paciente, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Segurança do Paciente e Gestão de Risco,
compete:
I - monitorar e investigar os incidentes notificados no Sistema de Notificações em
Vigilância Sanitária - NOTIVISA pelos núcleos de segurança do paciente de
estabelecimentos de saúde;
II - investigar óbitos e never events notificados no NOTIVISA;
III - analisar das notificações de incidentes e eventos adversos NOTIVISA;
IV - consolidar, analisar e avaliar os casos notificados no Estado do Rio de Janeiro;
V - gerenciar oportunamente a notificação de evento adverso e investigar;

ID-PRISES-0

Data de Aprovação: 11/01/2022

Página 133 de 171

Código:

Informação Documentada

Aprovado por: Gabinete do Secretário
Emitido por: Coordenação Técnica de
ID-PRISES-0
Qualidade
Título: Padrão Regimento Interno SES/RJ

VI - monitorar a implantação e do cadastro no NOTIVISA de núcleos de segurança do
paciente em estabelecimentos de saúde localizados no Estado do Rio de Janeiro: hospitais
com leitos de UTI e maternidades; demais hospitais; serviços de apoio diagnóstico e
terapêutico;
VII - verificar a adesão às práticas de segurança do paciente em hospitais com leitos de
Unidades de Terapia Intensiva - UTI;
VIII - analisar o formulário e a documentação referente ao ciclo anual de autoavaliação
de práticas de segurança do paciente e medidas corretivas nos hospitais com leitos de
UTI;
IX - elaborar documentos necessários ao desenvolvimento de projetos e programas em
sua área ou em colaboração com as demais áreas da SUPVS; e
X - elaborar e acompanhar indicadores institucionais em sua área de atuação.
Subseção CLXXXVI
Da Divisão de Gestão de Risco
Art. 208º - À Divisão de Gestão de Risco, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Segurança do Paciente e Gestão de Risco,
compete:
I - monitorar e analisar as notificações de queixas técnicas de medicamentos e produtos
para a saúde no Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA;
II - investigar e elaborar estudos relacionados ao uso de medicamentos;
III - elaborar e acompanhar indicadores institucionais em sua área de atuação;
IV - elaborar documentos necessários ao desenvolvimento de projetos e programas em
sua área ou em colaboração com as demais áreas da SUPVS; e
V - elaborar e acompanhar indicadores institucionais em sua área de atuação.

Subseção CLXXXVII
Da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental – SVEA
Art. 209º - À Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Vigilância e
Atenção Primária à Saúde, compete:
I - conhecer, articular, disseminar, e cumprir as políticas públicas, diretrizes, protocolos
e objetivos da esfera estadual e federal, no que compete a Vigilância Epidemiológica,
Vigilância Ambiental e Vigilância e Promoção à Saúde;
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II - consolidar a Programação Anual de Saúde das áreas técnicas de Vigilância
Epidemiológica, Vigilância Ambiental e Vigilância e Promoção à Saúde, elaborada pelos
órgãos subordinados;
III - executar as ações de vigilância epidemiológica e ambiental em saúde em caráter
excepcional, de forma complementar ou suplementar às ações desenvolvidas pelos
municípios, através de suas áreas técnicas;
IV - assessorar tecnicamente gestores na tomada de decisão em vigilância epidemiológica
e ambiental em saúde;
V - coordenar o provimento de insumos estratégicos, conforme estabelecido pelo órgão
normatizador;
VI - monitorar os sistemas de informação epidemiológica e ambiental em saúde no âmbito
do Estado;
VII - analisar e divulgar as informações epidemiológicas e ambientais em saúde;
VIII - qualificar os técnicos municipais em Vigilância Epidemiológica, Ambiental e
Saúde do Trabalhador;
IX - propor e elaborar normas relativas às ações de prevenção e controle de doenças,
agravos e fatores de risco que tenham repercussão na saúde humana;
X - monitorar e avaliar a execução das ações de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e
de Vigilância e Promoção à Saúde, previstas nos instrumentos de gestão e pactos; e
XI - promover articulação com instituições de ensino e pesquisa para o aprimoramento
das atividades técnicas na área de controle e prevenção de doenças e agravos considerados
sob vigilância epidemiológica e ambiental em saúde na perspectiva da promoção da
saúde.
Subseção CLXXXVIII
Da Coordenação de Vigilância Epidemiológica
Art. 210º - À Coordenação de Vigilância Epidemiológica, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Vigilância
Epidemiológica e Ambiental - SVEA, compete:
I - coordenar, em âmbito estadual, as atividades relativas à prevenção e controle de
doenças, fatores de risco e agravos à saúde;
II - coletar, processar e analisar os dados epidemiológicos;
III - promover e disseminar o uso da metodologia epidemiológica no âmbito do Estado,
em articulação com os municípios, para subsidiar a formulação, implementação e
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avaliação das ações de prevenção e controle de doenças, fatores de risco e agravos à
saúde;
IV - manter conhecimento atualizado da situação epidemiológica das doenças e dos
fatores que as condicionam;
V - conhecer e prever a evolução do comportamento epidemiológico mediante a análise
contínua dos dados de morbimortalidade;
VI - propor e reformular normas relativas às doenças submetidas à Vigilância
Epidemiológica;
VII - recomendar a inclusão de doenças no Sistema de Vigilância Epidemiológica;
VIII - articular, executar em conjunto com o Centro de Informações Estratégicas de
Vigilância em Saúde o comando das ações e atividades em situações de irrupção de surto
e/ou epidemia, calamidade pública originada de desastre natural ou antropogênico;
IX - coordenar e, em caráter suplementar, executar ações e serviços de Vigilância
Epidemiológica e hospitalar quando o município decreta estado de calamidade pública; e
X - engendrar, fomentar, participar e manter parcerias com entes federativos para
execução de ações/atividades estratégicas de ensino/aprendizagem no serviço a fim de
atualizar e qualificar servidores estaduais e municipais em temas relacionados a vigilância
epidemiológica.
Subseção CLXXXIX
Da Gerência de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses
Art. 211º - À Gerência de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância
Epidemiológica, compete:
I - monitorar os sistemas de informação de doenças e agravos de notificação compulsória
para análise de dados e retroalimentação dos mesmos para outros níveis de gestão;
II - subsidiar as instâncias superiores da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
– SES/RJ, com análises epidemiológicas atualizadas, para o planejamento das ações de
vigilância e controle das doenças de transmissão vetorial e zoonoses;
III - orientar os técnicos das vigilâncias epidemiológicas municipais quanto às ações de
vigilância e investigação das doenças vetoriais e zoonoses;
IV - identificar, investigar e estimular os municípios a monitorarem doenças emergentes
e reemergentes nesta categoria, suas complicações e áreas de transmissão;
V - identificar, investigar e estimular os municípios a monitorarem doenças emergentes
e reemergentes nesta categoria, suas complicações e áreas de transmissão;
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VI - analisar as solicitações de medicamentos estratégicos relacionados ao tratamento de
doenças vetoriais e zoonoses, feitas pelos municípios, junto à Coordenação de Gestão de
Assistência Farmacêutica da SES/RJ, para assegurar o tratamento adequado e oportuno
dos pacientes acometidos por essas doenças;
VII - elaborar e divulgar documentos técnicos informativos sobre as ações de vigilância,
proteção e prevenção relacionados às doenças vetoriais e zoonoses, dirigidos aos
profissionais de saúde e à população;
VIII - monitorar a realização de exames laboratoriais para o diagnóstico das doenças desta
categoria, em investigação;
IX - participar da elaboração de planos de contingência para enfrentamento de doenças
vetoriais e zoonoses;
X - qualificar/capacitar os profissionais de saúde das equipes de vigilância
epidemiológica municipais para a realização de vigilância e investigação das doenças
vetoriais e zoonoses, com base em documentos técnicos e protocolos preconizados pelo
Ministério da Saúde;
XI - participar da construção e monitoramento de indicadores relativos às doenças
vetoriais e zoonoses de interesse para a saúde pública;
XII - fomentar e colaborar com o desenvolvimento de estudos e pesquisas, juntos às
instituições de ensino e pesquisa, que contribuam para o aprimoramento da vigilância e
controle das doenças de transmissão vetorial e demais zoonoses; e
XIII - apoiar os municípios na investigação de óbitos suspeitos de doenças vetoriais e
zoonoses.
Subseção CXC
Da Gerência de IST/AIDS
Art. 212º - À Gerência de IST/AIDS, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica, compete:
I - analisar e divulgar informações produzidas pelos diferentes sistemas de informações
relacionados ao HIV/AIDS/Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST, visando à
implementação de ações pertinentes de planejamento, controle, vigilância epidemiológica
e prevenção dos agravos;
II - promover parcerias com instituições governamentais e não governamentais,
instituições de ensino e pesquisa com agências multilateriais de cooperação técnica, e
instituições de pesquisa e extensão, visando o enfrentamento do HIV, AIDS, IST;
III - assessorar municípios para o planejamento e implementação de ações de prevenção,
controle e assistência relacionadas ao HIV/AIDS, IST;
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IV - planejar, adquirir e elaborar grade de distribuição de insumos de prevenção ao
HIV/AIDS, Sífilis, da fórmula láctea infantil para crianças expostas ao HIV e com AIDS
até 1 ano de vida;
V - realizar grade de distribuição de testes rápidos de HIV/AIDS e Sífilis, e, dos
medicamentos retrovirais como também monitoramento do acesso adequado;
VI - coordenar Câmara Técnica de AIDS;
VII - assessorar os municípios para manuseio, uso e utilização adequada dos sistemas de
informações de saúde e próprio do programa para o planejamento de ações de
enfrentamento;
VIII - assessorar municípios para implementação de diagnóstico precoce e acesso ao
tratamento de HIV/AIDS e Sífilis;
IX - articular ações de enfrentamento da transmissão vertical do HIV/AIDS e Sífilis;
X - articular com as diferentes áreas desta Secretaria, ações intersetoriais para promoção
do acesso a prevenção, diagnóstico, assistência e adesão ao tratamento de IST os direitos
das pessoas que vivem com HIV/AIDS, IST, contribuindo para a redução de estigmas e
preconceitos;
XI - desenvolver ações e iniciativas que garantam os direitos das pessoas que vivem com
HIV/AIDS e Sífilis, contribuindo para a redução de estigmas e preconceitos;
XII - desenvolver ações que propiciem a educação continuada dos profissionais em saúde;
produção e divulgação de materiais informativos, institucionais com normas, diretrizes
nacional e estadual para o controle, prevenção e assistência e cuidado em HIV/AIDS,
IST; e
XIII - coordenar a Comissão de Enfrentamento de AIDS.
Subseção CXCI
Da Gerência de Hepatites Virais
Art. 213º - À Gerência de Hepatites Virais, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica, compete:
I - Analisar e divulgar informações produzidas pelos diferentes sistemas de informações
relacionados as hepatites virais visando à implementação de ações pertinentes de
vigilância epidemiológica dos agravos;
II - promover parcerias com instituições governamentais, não governamentais, ensino e
pesquisa com agências multilaterais de cooperação técnica visando o enfrentamento das
hepatites virais;
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III - assessorar municípios para o planejamento e implementação de ações de prevenção,
controle e assistência relacionadas as hepatites virais;
IV - assessorar os municípios visando o aumento da cobertura vacinal para Hepatite B,
principalmente nas faixas etárias acima de 20 anos;
V - realizar e organizar a distribuição dos medicamentos antivirais de Hepatites Virais B
e C, como também o monitoramento do acesso adequado;
VI - coordenar câmara técnica de hepatites virais;
VII - assessorar os municípios para manuseio e utilização adequada dos sistemas de
informações de saúde e próprio do programa para o planejamento de ações de
enfrentamento;
VIII - assessorar municípios para implementação de diagnóstico precoce e acesso ao
tratamento de hepatites virais;
IX - articular ações de enfrentamento das hepatites virais na transmissão vertical e nas
populações vulneráveis;
X - articular ações intersetoriais e entre as diferentes áreas desta Secretaria para promoção
do acesso ao diagnóstico, assistência e adesão ao tratamento de hepatites virais;
XI - desenvolver ações e iniciativas que garantam os direitos das pessoas que vivem com
hepatites virais, contribuindo para a redução de estigmas e preconceitos; e
XII - desenvolver ações que propiciem a educação continuada dos profissionais em saúde;
produção e divulgação de materiais informativos, institucionais com normas, diretriz
nacional e estadual para o controle, prevenção, assistência e cuidado em hepatites virais.
Subseção CXCII
Da Gerência de Tuberculose
Art. 214º - À Gerência de Tuberculose, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica, compete:
I - gerenciar a execução de medidas de controle da tuberculose em consonância com o
Programa Nacional/Ministério da Saúde;
II - consolidar e analisar os dados epidemiológicos, gerando informações e subsídios para
o planejamento de estratégias, monitoramento e avaliação das ações dos programas
municipais;
III - apoiar os municípios na construção de linha de cuidados com vista ao acesso,
diagnóstico, acompanhamento e cura dos casos de tuberculose sensível e resistente ao
tratamento, realizando capacitações para profissionais de saúde;
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IV - assessorar a implementação de cuidados a populações vulneráveis, atenção à
tuberculose infantil;
V - promover a descentralização das ações propostas para enfretamento da tuberculose; e
VI - manter a interlocução permanente com áreas e serviços de interesse nas ações de
controle da tuberculose, envolvendo a Atenção Primária a Saúde, referências secundárias
e terciárias, diagnóstico laboratorial e instituições de ensino e pesquisa.
Subseção CXCIII
Da Gerência de Hanseníase
Art. 215º - À Gerência de Hanseníase, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica, compete:
I - implantar as diretrizes nacionais para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase
como problema de saúde pública no estado, com objetivo de contribuir com a redução da
carga da hanseníase no Brasil;
II - coordenar e planejar as ações de enfrentamento da doença e desenvolver de forma
integrada com municípios, instituições de ensino e movimentos sociais, planos regionais
de enfrentamento da doença que contemple as especificidades locais e necessidades dos
usuários;
III - coordenar e articular as ações de vigilância e assistência da pessoa com hanseníase
para indução da constituição de linhas de cuidado, elaboração do Plano estadual de
Enfrentamento, monitoramento e avaliação das informações produzidas pelos municípios
através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN;
IV - apoiar e fomentar a realização de capacitações norteadas pela estratégia de educação
permanente em saúde; e
V - articular ações de descentralização do controle da hanseníase com Atenção Básica,
fortalecer a coordenação local, fazer a vigilância da resistência medicamentosa e
estimular a mobilização social para orientação da população acerca da redução do estigma
e preconceito.
Subseção CXCIV
Da Gerência de Imunização
Art. 216º - À Gerência de Imunização, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica, compete:
I - coordenar o Componente Estadual do Programa Nacional de Imunização;
II - gerir o sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações - PNI, incluindo
a consolidação de sua implantação com utilização plena em todas as salas de vacinas
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disponíveis e a análise criteriosa dos dados municipais, para o monitoramento das
coberturas vacinais;
III - monitorar os eventos adversos pós-vacinais utilizando as plataformas disponíveis
pelo Ministério da Saúde (E-SUS VE Notifica, NOTIVISA, etc);
IV - gerir todo o processo de armazenagem e distribuição dos imunobiológicos e insumos
estratégicos da rede de frio estadual e a logística entre 3 (três) esferas de governo;
V - capacitar e atualizar as coordenações municipais com as diretrizes e protocolos do
PNI relacionados à realização de vacinação de rotina com base no calendário nacional de
vacinação, notificação de Eventos Adversos Pós Vacinais - EAPV, registros de
informação de doses no E-SUS AB e SIPNI, manejo da rede de frio, e CRIE, com base
nos Manuais de Normas e Procedimentos do Ministério da Saúde - MS;
VI - coordenar as campanhas de vacinação conforme recomendações do PNI;
VII - realizar bloqueios vacinais em situações de surtos; e
VIII - incentivar a incorporação das Boas Práticas de imunização no âmbito Estadual.
Subseção CXCV
Da Gerência de Doenças Imunopreveníveis
Art. 217º - À Gerência de Doenças Imunopreveníveis, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica,
compete:
I - planejar, organizar, orientar, normalizar, coordenar e supervisionar as atividades e
vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis;
II - identificar grupos e áreas de risco em relação às doenças imunopreveníveis e
determinar de medidas de controle;
III - promover as atividades de planejamento e normalização, a nível estadual, para o
controle das doenças imunopreveníveis;
IV - assessorar tecnicamente às instâncias locais nas atividades de vigilância
epidemiológica das doenças imunopreveníveis;
V - elaborar os planos de trabalho, bem como, consolidar os dados referentes às doenças
imunopreveníveis;
VI - analisar o perfil epidemiológico das doenças imunopreveníveis, suas tendências e
propostas de medidas de intervenção;
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VII - promover a capacitação de recursos humanos nas atividades de vigilância
epidemiológica das doenças imunopreveníveis;
VIII - elaborar, acompanhar e executar os estudos epidemiológicos e pesquisas de
interesse do serviço ou que se fizerem necessárias;
IX - promover e divulgar as ações educativas relacionadas às doenças imunopreveníveis;
X - gerenciar as ações de controle, prevenção e análise da distribuição e tendências dos
agravos imunopreveníveis agudos, assim como, surtos relacionados no Estado do Rio de
Janeiro;
XI - acompanhar o desempenho das atividades de vigilância epidemiológica através dos
indicadores da programação das ações prioritárias de vigilância em saúde;
XII - gerenciar e fomentar o processo de integração das ações de vigilância
epidemiológica com o Programa de Saúde da Família; e
XIII - gerenciar o processo de definição e divulgação de protocolos necessários para a
execução das ações de controle e prevenção dos agravos de competência desta
coordenação no Estado do Rio de Janeiro.
Subseção CXCVI
Da Coordenação de Vigilância Ambiental
Art. 218º - À Coordenação de Vigilância Ambiental, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Vigilância
Epidemiológica e Ambiental - SVEA, compete:
I - coordenar as ações de monitoramento dos fatores biológicos e não biológicos que
ocasionem riscos à saúde coletiva;
II - propor normas relativas às ações de prevenção e controle de fatores do meio ambiente
ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana;
III - propor normas e mecanismos de controle e outras instituições, com atuação no meio
ambiente, saneamento e saúde, em aspectos de interesse da saúde pública;
IV - coordenar e supervisionar as ações de vigilância ambiental e saúde do trabalhador,
com ênfase naquelas que exigem simultaneidade em mais de um município;
V - executar ações de vigilância ambiental, em caráter excepcional, e complementar as
ações do município, em circunstâncias especiais de risco à saúde decorrentes de fatores
ambientais, que superem a capacidade de resposta dos municípios ou que representam
risco de disseminação estadual;
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VI - gerenciar os sistemas de informação relativos à vigilância de vetores, hospedeiros e
reservatórios de doenças transmissíveis e animais peçonhentos e a vigilância de
contaminantes ambientais na água, ar e solo, de importância e repercussão na saúde
pública;
VII - coordenar as atividades de vigilância de vetores, hospedeiros e reservatórios de
doenças transmissíveis e animais peçonhentos e a vigilância de contaminantes ambientais
na água, no ar e no solo, de importância e repercussão na saúde pública;
VIII - monitorar, de forma complementar ou suplementar aos municípios, os fatores não
biológicos, que ocasionem riscos à saúde da população, observados os padrões máximos
aceitáveis ou permitidos;
IX - coordenar e executar as atividades relativas à informação e comunicação de risco à
saúde intermunicipal; e
X - promover, coordenar e executar estudos e pesquisas aplicadas a área de vigilância
ambiental e saúde do trabalhador.
Subseção CXCVII
Da Divisão de Fatores de Risco Ambiental em Saúde
Art. 219º - À Divisão de Fatores de Risco Ambiental em Saúde, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância Ambiental,
compete:
I - coordenar, normatizar e supervisionar as atividades relativas à vigilância dos fatores
biológicos de risco no âmbito dos 92 municípios;
II - receber e analisar dados dos sistemas de informação de apoio aos programas e
estabelecer fluxo de informação;
III - capacitar as equipes municipais para estruturação e fortalecimento das ações de
vigilância e controle de agravos;
IV - monitorar os sistemas de informação relacionados à qualidade da água, do ar e do
solo, analisando e consolidando os dados com a elaboração de indicadores, para subsidiar
as ações de vigilância de importância e repercussão na saúde pública;
V - avaliar o potencial de risco à saúde representado pela água consumida, de modo a
desencadear as medidas necessárias para que o sistema ou solução alternativa mantenha
ou recupere as condições de segurança da água; e
VI - cadastrar as principais áreas de risco da poluição do ar e de solo contaminado por
substâncias químicas com o objetivo de prevenção e promoção da saúde da população.
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Subseção CXCVIII

Da Divisão de Risco Biológico e Não Biológico
Art. 220º - À Divisão de Risco Biológico e Não Biológico, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância Ambiental,
compete:
I - coordenar, normatizar e supervisionar as atividades relativas à vigilância dos fatores
biológicos de risco no âmbito dos 92 municípios, fortalecendo as ações de prevenção e
controle das doenças transmitidas por hospedeiros (cães, gatos, morcegos, roedores,
saguis, caramujos e outros) de agravos (raiva, leishmaniose, leptospirose, esporotricose,
peste, hantavirose e outras zoonoses), reservatórios e animais peçonhentos;
II - receber e analisar dados dos sistemas de informação de apoio aos programas e
estabelecer fluxo de informação;
III - capacitar as equipes municipais para estruturação e fortalecimento das ações de
vigilância e controle de agravos;
IV - monitorar os sistemas de informação relacionados à qualidade da água, do ar e do
solo, analisando e consolidando os dados com a elaboração de indicadores, para subsidiar
as ações de vigilância de importância e repercussão na saúde pública;
V - avaliar o potencial de risco à saúde representado pela água consumida, de modo a
desencadear as medidas necessárias para que o sistema ou solução alternativa mantenha
ou recupere as condições de segurança da água; e
VI - cadastrar as principais áreas de risco da poluição do ar e de solo contaminado por
substâncias químicas com o objetivo de prevenção e promoção da saúde da população.
Subseção CXCIX
Da Divisão de Controle de Vetores
Art. 221º - À Divisão de Controle de Vetores, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância Ambiental, compete:
I - mapear as áreas de risco em determinados territórios utilizando a vigilância
entomológica (características, presença, índices de infestação, avaliação de eficácia dos
métodos de controle), e suas relações com a vigilância epidemiológica quanto à incidência
e prevalência de doenças transmitidas por vetores doenças (malária, fere amarela, dengue,
chikungunya, zika, leishmaniose e outras); e
II - analisar o impacto das ações de controle, além da interação com a rede de laboratórios
de saúde pública, atenção básica e com outros órgãos públicos, visando o controle ou a
eliminação dos riscos.
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Subseção CC

Da Coordenação de Vigilância e Promoção da Saúde
Art. 222º - À Coordenação de Vigilância e Promoção da Saúde, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Vigilância
Epidemiológica e Ambiental - SVEA, compete:
I - coordenar ações de vigilância epidemiológica das doenças e agravos não
transmissíveis;
II - coordenar as ações de vigilância epidemiológica da saúde do trabalhador;
III - articular as ações transversais intra e intersetoriais de educação permanente,
alimentação saudável, prevenção do tabagismo, prática de atividades corporais,
prevenção do uso abusivo do álcool, prevenção de violências, mobilidade segura e
desenvolvimento sustentável de promoção da saúde que impactam nos determinantes
sociais de saúde e na vigilância epidemiológica das doenças e agravos não transmissíveis;
IV - assessorar os gestores municipais na organização das ações de saúde do trabalhador
no território;
V - assessorar as articulações regionais para a construção de linhas de cuidado prioritárias
em Doenças e Agravos Relacionadas ao Trabalho - DART; e
VI - promover a elaboração de protocolos e diretrizes clínicas, e a construção de linhas
de cuidado regionais, em doenças e agravos relacionadas ao trabalho, de acordo com a
análise de situação de saúde dos trabalhadores no estado, regiões de saúde e municípios.
Subseção CCI
Da Divisão de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis
Art. 223º - À Divisão de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis,
unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de
Vigilância e Promoção da Saúde, compete:
I - elaborar a análise de situação de saúde relacionada às Doenças e Agravos Não
Transmissíveis - DANT e seus fatores de risco e proteção, para nortear a rede de atenção
à saúde;
II - fortalecer e assessorar a implantação e implementação de ações municipais e regionais
de vigilância epidemiológica que fortaleçam a adoção de fatores de proteção e a redução
de fatores de riscos pela população para redução da morbimortalidade por doenças e
agravos não transmissíveis no Estado;
III - coordenar o Programa Estadual de Controle do Tabagismo;
IV - coordenar o Comitê que monitora o Plano Estadual de Ações Estratégicas para o
enfrentamento das doenças e agravos não transmissíveis;
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V - coordenar e realizar as ações da vigilância epidemiológica do câncer no Estado,
incluindo o Registro de Câncer de Base Populacional - RCBP; e
VI - coordenar as ações de vigilância epidemiológica dos agravos não transmissíveis:
violências interpessoal e autoprovocada e Acidentes de Transporte Terrestre - ATT.
Subseção CCII
Da Divisão de Saúde do Trabalhador
Art. 224º - À Divisão de Saúde do Trabalhador, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Coordenação de Vigilância e Promoção da Saúde, compete:
I - coordenar no Estado as ações de vigilância epidemiológica para o assessoramento da
implantação e implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora e a Política de Saúde do Trabalhador Estadual;
II - assessorar as equipes de vigilância epidemiológica dos programas municipais de
saúde do trabalhador;
III - pactuar na Comissão Intergestores Regional - CIR e na Comissão Intergestores
Bipartite - CIB, quando necessário, estratégias de prevenção e controle das Doenças e
Agravos Relacionados ao Trabalho - DART, baseadas no cenário epidemiológico e em
evidencias científicas;
IV - monitorar os indicadores de saúde relacionados a vigilância epidemiológica em saúde
do trabalhador pactuados em tripartite e bipartite;
V - monitorar a realização da investigação epidemiológica de agravos e doenças
relacionados ao trabalho e apoiar tecnicamente as ações de promoção da saúde dos
trabalhadores dos municípios;
VI - elaborar boletins epidemiológicos sobre agravos e doenças relacionados ao trabalho
e divulgar aos gestores e profissionais de saúde da rede de atenção;
VII - assessorar na definição, com base na análise de situação de saúde dos trabalhadores,
a execução dos projetos especiais de repercussão na saúde dos trabalhadores do Estado;
VIII - fortalecer a inclusão dos temas relacionados a saúde dos trabalhadores nos
conselhos de saúde estadual e dos municípios;
IX - atuar de forma integrada e complementar com as Secretarias Municipais de Saúde
na implementação das ações de vigilância epidemiológica de saúde do trabalhador,
incluindo o assessoramento na organização das ações de promoção, vigilância e
assistência à saúde do trabalhador;
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X - apoiar tecnicamente a integração das ações de vigilância epidemiológica nas Rede de
Atenção à Saúde para o atendimento especializado, considerando as relações entre o
trabalho e as condições de saúde e doença dos usuários trabalhadores;
XI - prestar assessoramento técnico aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador
- CEREST regionais, nas ações de vigilância epidemiológica de Doenças e Agravos
Relacionados ao Trabalho – DART;
XII - apoiar tecnicamente a instituição e pactuação dos serviços regionais de retaguarda
de média e alta complexidade para referência aos atendimentos especializados em cada
território de acordo com os dados epidemiológicos;
XIII - apoiar tecnicamente a produção de informações em saúde para subsidiar
proposições de normas estaduais na área de saúde do trabalhador;
XIV - realizar eventos técnicos para elaboração e atualização de cenários de risco
(análises de situação de saúde) das regiões de saúde, para apoiar tecnicamente a
elaboração de protocolos clínicos e estabelecimentos das linhas de cuidado nas Rede de
Atenção à Saúde - RAS;
XV - participar do desenvolvimento de práticas de aplicação, validação e capacitação de
Protocolos de Atenção em Saúde do Trabalhador, visando consolidar os CEREST
regionais como referência de diagnóstico e de estabelecimento da relação entre o quadro
clínico e o trabalho (nexo causal); e
XVI - participar da identificação e avaliação de adolescentes e crianças que podem estar
submetidas a situações de trabalho, assim como, participar da articulação com outros
setores de governo e da sociedade na prevenção do trabalho infantil.
Subseção CCIII
Da Coordenação de Ações Estratégicas
Art. 225º - À Coordenação de Ações Estratégicas, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
- SVEA, compete:
I - fornecer subsídios e apoiar a Superintendência e as demais coordenações no
planejamento, programação, execução, controle e avaliação das ações prioritárias
desdobradas em projetos e inciativas de vigilância epidemiológica e ambiental; e
II - consolidar, avaliar e divulgar as informações em vigilância epidemiológica e
ambiental, tornando ágil e fácil a tomada de decisões com o subsidio técnico essencial
para a definição das prioridades institucionais.
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Subseção CCIV

Da Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde - SGVS
Art. 226º - À Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde, unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Vigilância e Atenção
Primária à Saúde, compete:
I - desenvolver estratégias gerenciais que viabilizem a implementação da Política
Nacional de Vigilância em Saúde, no âmbito estadual;
II - implementar estratégias que viabilizem a estruturação, qualificação e modernização
do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde;
III - desenvolver processo contínuo e progressivo de melhoria das ações regionais de
vigilância em saúde que envolva a gestão, o processo de trabalho e os resultados
alcançados pelo Estado;
IV - apoiar a elaboração do Plano Estadual de Vigilância e Atenção Primária por meio de
um processo articulado com os órgãos subordinados à Subsecretaria de Vigilância e
Atenção Primária à Saúde - SUBVAPS;
V - elaborar os instrumentos de gestão, a partir da consolidação dos relatórios gerenciais
dos órgãos subordinados a Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde - SGVS;
VI - promover processos de capacitação técnico-gerencial em vigilância em Saúde
considerando a proposta de Educação Permanente em Saúde, articulado com os órgãos
subordinados à SUBVAPS e em parceria com a Superintendência de Educação em Saúde;
VII - desenvolver projetos de cooperação técnica na área de vigilância em saúde;
VIII - elaborar e gerenciar projetos / convênios de apoio financeiro na área de vigilância
em saúde;
IX - promover articulações intra e intersetoriais visando à integração das ações de
vigilância e atenção primária à saúde;
X - coordenar o processo de regionalização das ações de Vigilância em Saúde;
XI - coordenar a gestão Estadual dos sistemas de informação em saúde (SIM, SINASC,
SINAN e outros que venham a ser criados), no âmbito da SUBVAPS; e
XII - implementar o Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ, no âmbito da SUBVAPS.
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Subseção CCV

Da Coordenação de Apoio às Ações Regionais de Vigilância em Saúde
Art. 227º - À Coordenação de Apoio às Ações Regionais de Vigilância em Saúde,
unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de
Gestão de Vigilância em Saúde, compete:
I - desenvolver estratégias que viabilizem a implementação da Política Nacional de
Vigilância em Saúde e o fortalecimento do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde;
II - desenvolver projetos que induzam o aperfeiçoamento das ações regionais de
vigilância em saúde em âmbito estadual;
III - desenvolver processo contínuo e progressivo de melhoria das ações regionais de
vigilância em saúde que envolva a gestão, o processo de trabalho e os resultados
alcançados pelo Estado;
IV - coordenar o processo regional de pactuação dos indicadores de vigilância em saúde,
dos pactos existentes, de forma articulada com as áreas técnicas;
V - coordenar e assessorar os Núcleos Descentralizados de Vigilância em Saúde na
elaboração, implementação, monitoramento e avaliação do planejamento e da
programação regional em vigilância em saúde;
VI - consolidar, monitorar e avaliar as ações planejadas e desenvolvidas pelos Núcleos
Descentralizados de Vigilância em Saúde - NDVS a nível regional;
VII - implementar estratégias que viabilizem a organização e estruturação dos NDVS;
VIII - promover a articulação dos NDVS com as áreas técnicas da Subsecretaria de
Vigilância e Atenção Primária à Saúde - SUBVAPS; e
IX - promover / articular processos de capacitação técnico-gerencial em Vigilância em
Saúde e em outras áreas da SUBVAPS a nível regional, considerando a proposta de
Educação Permanente em Saúde.
Subseção CCVI
Do Núcleo Descentralizado de Ações de Vigilância em Saúde
Art. 228º - Aos Núcleos Descentralizado de Ações de Vigilância em Saúde, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Apoio às Ações
Regionais de Vigilância em Saúde, compete:
I - apoiar a gestão municipal no monitoramento das ações de Vigilância em Saúde - VS;
II - realizar diagnóstico estrutural quanti e qualitativo da Vigilância em Saúde dos
municípios da região;
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III - fomentar o desenvolvimento de projetos regionais de Vigilância em Saúde;
IV - promover a articulação das Vigilâncias Municipais da região com as áreas técnicas
da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde - SUBVAPS;
V - executar ações de Vigilância em Saúde demandadas pelas áreas técnicas da
SUBVAPS na região;
VI - desenvolver projetos demandados pelas áreas técnicas da SUBVAPS na região;
VII - fomentar o processo de discussão integrada das pactuações municipais e regional;
VIII - dar suporte às ações de Vigilância em Saúde em situações de emergência em saúde
pública;
IX - participar do processo de planejamento e programação da Vigilância em Saúde à
nível regional;
X - coordenar o Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde - GT-VS regional;
XI - participar da Câmara Técnica e da Comissão de Intergestores Regional - CT- CIR,
representando a SUBVAPS;
XII - realizar diagnóstico das ações regionais específicas relacionadas à Vigilância em
Saúde;
XIII - facilitar as articulações intra e intersetoriais na região, trabalhando de forma
integrada com outras instâncias regionais; e
XIV - fomentar a participação do controle social no processo de monitoramento das ações
regionais de vigilância em saúde.
Subseção CCVII
Da Coordenação de Informação e Análise de Situação de Saúde
Art. 229º - À Coordenação de Informação e Análise de Situação de Saúde, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Gestão de
Vigilância em Saúde, compete:
I - promover, por intermédio das respectivas áreas técnicas, a gestão Estadual dos sistemas
de informação em saúde (SIM, SINASC, SINAN e outros que venham a ser implantados),
no âmbito da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde - SUBVAPS;
II - coordenar e alimentar os sistemas, quando couber, estabelecendo diretrizes e fluxos
para a produção e divulgação das informações, observada a lei de acesso à informação;
III - estabelecer e divulgar normas técnicas, rotinas e procedimentos de gerenciamento
dos sistemas, em caráter complementar à atuação da esfera Federal;
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IV - produzir e divulgar informações e análises de situação de saúde, por intermédio do
Grupo Técnico de Análise de Situação de Saúde - GT-ASIS em conjunto com as áreas
técnicas visando o processo de planejamento e gestão da SUBVAPS;
V - avaliar tecnologias e metodologias para melhorar a análise dos dados, integração e
articulação com demais sistemas da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro –
SES/RJ;
VI - capacitar técnicos no uso dos sistemas no âmbito da SUBVAPS e em metodologias
e ferramentas de obtenção e análises de dados de interesse da SUBVAPS, por intermédio
de plataforma adequada, quando necessário;
VII - apoiar tecnicamente às Secretarias Municipais de Saúde - SMS;
VIII - participar, no âmbito da SUBVAPS, da interligação dos sistemas da Vigilância
Sanitária com o sistema de licenciamento da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
- JUCERJA; e
IX - buscar manter a parceria com a JUCERJA e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas - SEBRAE com vistas à unificação de cadastros e
desburocratização.
Subseção CCVIII
Da Divisão de Dados Vitais
Art. 230º - À Divisão de Dados Vitais, unidade orgânica de assessoramento, diretamente
subordinada à Coordenação de Informação e Análise de Situação de Saúde, compete:
I - fazer a gestão no âmbito estadual o Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM e
o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC;
II - organizar e gerenciar os sistemas em conjunto com as Secretarias Municipais de
Saúde - SMS;
III - alimentar, nos casos cabíveis, o Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM;
IV - disseminar as diretrizes, fluxos e prazos para o envio dos dados pelos Municípios,
conforme estabelecidos no âmbito nacional;
V - estabelecer as diretrizes e fluxos para a divulgação das informações, observando a lei
de acesso à informação;
VI - estabelecer e divulgar as normas técnicas, rotinas e procedimentos de gerenciamento
dos sistemas, em caráter complementar à atuação da esfera Federal;
VII - definir normas para coleta, codificação e classificação dos dados relativos ao SIM
e ao SINASC;
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VIII - propor os indicadores, em conjunto com as áreas, apoio técnico para os estudos
especializados que forem solicitados pelos demais órgãos da Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
IX - capacitar técnicos municipais no uso dos referidos sistemas;
X - disseminar o conhecimento e a prática do preenchimento de declarações de óbito para
médicos e estudantes de medicina, em parceria com as universidades e outros atores que
atuem neste campo no âmbito do Estado do RJ;
XI - supervisionar e avaliar o funcionamento do SIM e do SINASC, no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro;
XII - prestar apoio técnico às Secretarias Municipais de Saúde - SMS, em relação à
operacionalização do SIM e do SINASC; e
XIII - definir os atributos necessários e indispensáveis à avaliação da cobertura e
qualidade dos dados referentes a óbitos e nascimentos.
Subseção CCIX
Da Divisão de Dados Epidemiológicos e Ambientais
Art. 231º - À Divisão de Dados Epidemiológicos e Ambientais, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Informação e Análise de
Situação de Saúde, compete:
I - fazer a gestão do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, no
âmbito estadual;
II - prestar suporte técnico das versões do sistema;
III - gerenciar o cadastro de usuários para acesso online do sistema;
IV - disseminar as diretrizes, fluxos e prazos para o envio dos dados;
V - fazer a gestão no âmbito estadual o Sistema de Informação de Visitas Domiciliares e
Pontos Estratégicos para controle de Vetores de Arboviroses;
VI - capacitar os técnicos municipais no uso dos sistemas mantidos pela Divisão;
VII - fazer a gestão no âmbito estadual do Sistema de Levantamento de Índice Rápido
para Aedes aegypti - LIRAa, incluindo implantação e suporte técnico;
VIII - prestar apoio técnico para os estudos especializados solicitados pelos demais
órgãos da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
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IX - disponibilizar as bases de dados consolidadas dos referidos sistemas, no âmbito da
SES/RJ, para a tomada de decisão; e
X - fazer a gestão dos processos de trabalho dos sistemas mantidos pela Divisão,
observando a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais - LGPDP, no âmbito estadual.
Subseção CCX
Da Coordenação de Administração e Logística
Art. 232º - À Coordenação de Administração e Logística, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Gestão de Vigilância em
Saúde, compete:
I - coordenar ações de controle, análise, planejamento e fluxo de trabalho de gestão
administrativa e logística para Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde SUBVAPS em consonância com as diretrizes da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro – SES/RJ;
II - elaborar e implantar procedimentos operacionais para garantir a realização das ações
administrativas e de logística na SUBVAPS;
III - promover a gestão dos bens patrimoniais móveis da SUBVAPS em consonância com
as diretrizes da SES/RJ;
IV - coordenar a logística para uso, manutenção e abastecimento da frota de veículos a
serviço da SUBVAPS;
V - coordenar a elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência em
conjunto com as áreas técnicas da SUBVAPS, para aquisição de bens e/ou contratação de
serviços;
VI - monitorar os prazos de validade dos materiais estocados na Coordenação Geral de
Armazenagem em apoio as áreas técnicas da SUBVAPS;
VII - coordenar a distribuição de materiais para eventos da SUBVAPS relacionados à
saúde pública;
VIII - coordenar a disponibilização de bens e materiais de consumo diversos necessários
para a manutenção das atividades técnicas e administrativas da SUBVAPS;
IX - realizar a gestão do registro de ponto dos servidores contemplados no decreto de
gratificação de produtividade para subsidiar a Superintendência de Recursos Humanos SRH nas providências de pagamento da respectiva gratificação;
X - promover o processo de avaliação semestral dos servidores comtemplados no decreto
de gratificação de produtividade, e quando necessário, executar o processo seletivo para
inclusão de servidores;
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XI - coordenar o procedimento de instrução processual para despesa miúda na SUBVAPS
apoiando as áreas na aplicação do recurso e prestação de contas; e
XII - coordenar os procedimentos necessários à inscrição de estabelecimentos em dívida
ativa.
Subseção CCXI
Da Divisão Operacional de Vigilância Sanitária
Art. 233º - À Divisão Operacional de Vigilância Sanitária, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Administração e Logística,
compete:
I - planejar, coordenar, organizar e controlar as atividades desenvolvidas na Divisão;
II - gerenciar a equipe para execução de suporte operacional necessário para subsidiar as
ações da Superintendência de Vigilância Sanitária - SUPVS;
III - elaborar Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de Referência - TR em conjunto
com as áreas técnicas da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde SUBVAPS para aquisição de bens e/ou contratação de serviços;
IV - gerenciar as atividades relacionadas com a emissão de ordem de serviço e lançamento
no Sistema de Programação e Controle de Ordem de Serviço - SISPROG dos usuários
lotados na SUPVS;
V - gerenciar a programação e distribuição de veículos para transporte dos servidores da
SUPVS;
VI - solicitar e acompanhar os serviços de manutenção predial, conservação do espaço
físico, instalações e equipamentos, no âmbito da SUPVS;
VII - realizar os procedimentos de emissão de nota de débito e encaminhamento para
inscrição de estabelecimentos em dívida ativa; e
VIII - gerenciar o envio das solicitações, calcular os valores das diárias, fazer o
acompanhamento dos processos de concessão de diárias e emissão de passagens.
Subseção CCXII
Da Divisão Operacional de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
Art. 234º - À Divisão Operacional de Vigilância Epidemiológica e Ambiental,
unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de
Administração e Logística, compete:
I - planejar, coordenar, organizar e controlar as atividades desenvolvidas na Divisão;
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II - gerenciar a equipe para execução de suporte operacional necessário para possibilitar
a realização das ações da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental SUPVEA, organizando e controlando atividades administrativas;
III - elaborar Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de Referência - TR em conjunto
com as áreas técnicas da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde SUBVAPS para aquisição de bens e/ou contratação de serviços;
IV - Monitorar e acompanhar os processos de interesse da SUPVEA;
V - gerenciar a distribuição dos materiais de escritório para setores em apoio a
Coordenação de Administração e Logística - COOALOG;
VI - apoiar nas atividades técnicas na realização dos eventos da SUPVEA em consonância
com a COOALOG;
VII - apoiar abertura de processos financeiros e despesas miúdas dos setores da SUPVEA;
VIII - apoiar e registrar a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para
os setores da SUPVEA;
IX - gerenciar as atividades relacionadas com a emissão de ordem de serviço e lançamento
no Sistema de Programação e Controle de Ordem de Serviço - SISPROG dos setores da
SUPVEA; e
X - gerenciar pedidos e acompanhar processos de concessão de diárias.
Subseção CCXIII
Da Coordenação de Qualidade
Art. 235º - À Coordenação de Qualidade, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde, compete:
I - coordenar as atividades pertinentes à Gestão da Qualidade no âmbito da Subsecretaria
de Vigilância e Atenção Primária à Saúde - SUBVAPS, objetivando a melhoria contínua
da gestão;
II - coordenar os trabalhos do Grupo Técnico de Qualidade - GTQ/SUBVAPS;
III - elaborar e coordenar programa de treinamento em temas de competência da
Coordenação de Qualidade abrangendo toda a SUBVAPS;
IV - coordenar o treinamento em processos de trabalho documentados pelo Sistema de
Gestão da Qualidades - SGQ no âmbito da SUBVAPS;
V - elaborar e coordenar a execução do programa de auditoria interna no SGQ da
SUBVAPS;
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VI - coordenar as ações relacionadas a participação da SUBVAPS em programas de
avaliação externa da qualidade, visando melhoria da gestão;
VII - coordenar o processo de monitoramento do SGQ por indicadores de desempenho
específicos para cada unidade organizacional no âmbito da SUBVAPS;
VIII - contribuir no processo de assessoramento às Vigilâncias em Saúde municipais na
implementação da gestão de qualidade; e
IX - realizar diagnósticos relacionados ao SGQ e a temas de competência da Coordenação
de Qualidade, no âmbito da SUBVAPS.
Subseção CCXIV
Da Superintendência de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
Art. 236º - À Superintendência de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde,
unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de
Vigilância e Atenção Primária à Saúde, compete:
I -monitorar informações sobre a ocorrência de eventos que coloquem em risco a saúde
da população; e
II- estabelecer rotina de entrada e consolidação das informações de interesse da Vigilância
em Saúde.
Subseção CCXV
Da Coordenação de Informação em Saúde
Art. 237º - À Coordenação de Informação em Saúde, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Informações
Estratégicas de Vigilância em Saúde, compete:
I - elaborar informativos para divulgação dos dados referente as emergências em saúde
pública;
II - realizar análises epidemiológicas relacionados as emergências em saúde pública e/ou
conforme demanda das áreas técnicas; e
III - elaborar e divulgar boletins epidemiológicos relacionados as emergências em saúde
pública e/ou conforme demanda das áreas técnicas.
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Subseção CCXVI

Da Superintendência de Emergências em Saúde Pública
Art. 238º - À Superintendência de Emergências em Saúde Pública, unidade orgânica
de assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Vigilância e Atenção
Primária à Saúde, compete:
I - monitorar as doenças com elevado potencial de disseminação e/ou riscos à saúde
pública;
II - articular junto às Secretarias Municipais de Saúde as medidas necessárias para
confirmação e investigação das emergências em saúde púbica notificadas à Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ;
III - realizar busca ativa de rumores e notícias de surtos, doenças e eventos veiculados
pela mídia, através de um processo chamado clipping, e verificar a veracidade dos fatos
publicados juntamente com a vigilância estadual, os serviços de saúde e de vigilâncias
municipais; e
IV - produzir indicadores para monitorar as emergências em saúde pública.
Subseção CCXVII
Da Coordenação de Resposta Rápida em Saúde
Art. 239º - À Coordenação de Resposta Rápida em Saúde, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Emergências em Saúde
Pública, compete:
I - realizar o acionamento Unidade de Resposta Rápida - URR;
II - coordenar as ações de Resposta Rápida;
III - monitorar as doenças de notificação 24h e surtos;
IV - monitorar a entrega e avaliar os planos de contingência; e
V - monitorar as ações realizadas pela Rede de Informações Estratégias de Vigilância em
Saúde no Estado do Rio de Janeiro.
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Subseção CCXVIII

Da Superintendência de Atenção Primária à Saúde
Art. 240º - À Superintendência de Atenção Primária à Saúde, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Subsecretaria de Vigilância e Atenção
Primária à Saúde, compete:
I - formular e coordenar a implantação das políticas, programas e estratégias estaduais
junto aos municípios do estado no que se refere à Atenção Primária à Saúde, Saúde das
Mulheres, das Crianças, dos Adolescentes, Aleitamento Materno, Saúde Bucal, Saúde do
Idoso, Saúde da População em Situação de Rua, Saúde do Homem, Doença Falciforme,
Atenção às Pessoas em Situação de Violência, Alimentação e Nutrição, Práticas
Integrativas e Complementares;
II - instituir instrumentos técnicos e legais para o desenvolvimento da gestão de redes
assistenciais e monitoramento de resultados de indicadores e estratégias relevantes no que
se refere à Atenção Primária à Saúde;
III - emitir pareceres referentes a documentos técnicos e administrativos e normativas
legais e infralegais relativos às áreas da Superintendência de Atenção Primária à Saúde SAPS;
IV - promover, subsidiar tecnicamente e abordar os temas relacionados à SAPS junto às
instâncias de pactuação intergestores do Sistema Único de Saúde - SUS, gestão
participativa/controle social, Poder Legislativo, órgãos de controle e articulação
intersetorial;
V - elaborar o desenho técnico, pactuar junto aos municípios, apoiar a implantação,
monitorar e avaliar estratégias de financiamento estadual para áreas relacionadas à SAPS,
bem como contribuir para a implantação de estratégias que tenham interface com os temas
desta superintendência;
VI - realizar apoio técnico e institucional aos 92 municípios do estado para a qualificação
da informação e monitoramento de indicadores da Atenção Primária à Saúde - APS e
temas relacionadas à SAPS;
VII - assessorar tecnicamente os municípios para credenciamento e habilitação dos
serviços de saúde referentes aos temas afeitos à SAPS; e
VIII - fazer parcerias no setor saúde, com instituições de ensino, associações
profissionais, entidades, dentre outros, de forma a garantir a legitimidade e fortalecimento
da APS na rede de atenção à saúde.
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Subseção CCXIX
Da Coordenação de Ciclos de Vida

Art. 241º - À Coordenação de Ciclos de Vida, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Atenção Primária à Saúde, compete:
I - acompanhar e analisar indicadores do Aleitamento Materno;
II - realizar ações voltadas para a promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno no
Estado do Rio de Janeiro, articulado com a coordenação do Grupo Técnico
Interinstitucional de Aleitamento Materno e Comissão Estadual de Bancos de Leite
Humano;
III - apoiar institucionalmente os municípios para realização das atividades do Programa
Saúde na Escola, de promoção dos educandos no exercício da cidadania, no
fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários e no desenvolvimento de ações
de educação em saúde e de prevenção de agravos;
IV - apoiar a implementação da política de proteção e garantia dos direitos à saúde de
Adolescentes nas Redes de Saúde, considerando suas singularidades e necessidades como
pessoa em situação peculiar de desenvolvimento, tendo como base a Caderneta de Saúde
do Adolescente;
V - coordenar a implementação das ações estratégicas previstas na Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde da Criança - PNAISC, com objetivo da redução da
morbimortalidade e a promoção de um ambiente facilitador à vida com condições dignas
de existência e pleno desenvolvimento;
VI - coordenar o Programa Estadual de Triagem Neonatal, visando à ampliação de
cobertura do Teste do Pezinho e fortalecimento das linhas de cuidado das doenças triadas;
VII - coordenar o Comitê Estadual de Mortalidade Infantil que tem por objetivo
acompanhar e monitorar os óbitos infantis e fetais, identificar os fatores de risco e propor
intervenções para redução da mortalidade;
VIII - apoiar a implementação das ações da Política Nacional de Atenção Integral da
Saúde do Homem, numa perspectiva integral e transversal, abordando, principalmente, o
acesso do homem à Rede de Atenção à Saúde e a capacitação para o Guia de Saúde do
Homem para Agentes Comunitários de Saúde e para o Guia de Pré-natal do Parceiro para
Profissionais de Saúde;
IX - apoiar os municípios no que se refere a promoção, acompanhamento e avaliação das
ações voltadas para a atenção à saúde da população idosa, considerando as diretrizes da
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa;
X - apoiar a implementação das ações da Política de Atenção Integral da Saúde da Mulher;
XI - conduzir, em âmbito estadual, a implementação e o fortalecimento da Rede Cegonha;
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XII - promover Cursos, capacitações e treinamentos relativos à qualificação da atenção
às mulheres (Pré-natal, Parto, Puerpério e Curso de Violência Contra a Mulher);
XIII - coordenar o Comitê Estadual de Prevenção e Controle da Morte Materna e Perinatal
com objetivo de acompanhar e monitorar os óbitos maternos e perinatais, identificar os
fatores de risco e propor intervenções para redução da mortalidade;
XIV - coordenar o Núcleo de Violência com objetivo de implementar o Plano Estadual
de Prevenção da Violência, Promoção da Cultura da Paz e Atenção às pessoas vítimas de
violência;
XV - qualificar ações para prevenção e controle do câncer de mama e de colo de útero;
XVI - realizar apoio técnico e institucional aos municípios/regiões de saúde do estado
para implementação das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, em articulação
com a Coordenação-Geral de Saúde Bucal/Ministério da Saúde;
XVII - apoiar a organização, qualificação e articulação da Rede de Atenção à Saúde
Bucal, nos âmbitos da Atenção Primária, Média e Alta Complexidade;
XVIII - realizar apoio técnico e institucional aos municípios na gestão das ações de
Alimentação e Nutrição, conforme as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e
Nutrição, outras normativas do Sistema Único de Saúde - SUS e do Sistema de Segurança
Alimentar e Nutricional;
XIX - realizar a gestão do Bolsa Família, no âmbito estadual, no que se refere às
condicionalidades da saúde, em articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Social
e Direitos Humanos;
XX - promover a Educação Permanente e a elaboração de documentos específicos de
alimentação e nutrição, de acordo com a realidade do Estado do Rio de Janeiro;
XXI - implementar ações inter e intrasetoriais relativas à Política Nacional de Atenção
Integral às Pessoas com Doença Falciforme no estado do Rio de Janeiro, a partir da
indissociabilidade da gestão e da atenção nas esferas de gestão inerentes;
XXII - apoiar e fortalecer a inclusão das práticas integrativas e complementares no estado,
em conformidade com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e a
Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos; e
XXIII - coordenar a Câmara Técnica de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Estado do
Rio de Janeiro.
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Subseção CCXX

Da Coordenação de Apoio a Gestão da Atenção Primária a Saúde
Art. 242º - À Coordenação de Apoio a Gestão da Atenção Primária a Saúde, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Atenção
Primária a Saúde, compete:
I - prestar apoio técnico e institucional para qualificação da gestão da Atenção Primária à
Saúde dos municípios;
II - formular, apoiar a implementação, monitorar e avaliar o Programa de Financiamento
Estadual da Atenção Primária à Saúde;
III - coordenar Grupos de Trabalho de Atenção Primária à Saúde com periodicidade
regular nas 9 regiões de saúde;
IV - realizar fóruns permanentes de gestão da Atenção Primária à Saúde - APS, com
representantes dos 92 municípios do estado;
V - monitorar indicadores estratégicos para a APS no Estado do Rio de Janeiro;
VI - assessorar os municípios na elaboração de projetos e fluxos para credenciamento de
novos serviços de APS;
VII - avaliar o impacto das políticas nacionais junto aos municípios do estado, bem como
apoiar a implementação dessas nos territórios; e
VIII - articular intra e intersetorialmente ações relativas à APS respeitando as
especificidades locorregionais e a autonomia interfederativa.
Subseção CCXXI
Da Divisão de Apoio aos Municípios da Região Metropolitana
Art. 243º - À Divisão de Apoio aos Municípios da Região Metropolitana, unidade
orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Apoio a Gestão
da Atenção Primária a Saúde, compete:
I - coordenar, acompanhar, monitorar e avaliar as ações estabelecidas pela Política
Estadual, em parceria com o Grupo de Trabalho Intersetorial de Aleitamento Materno;
II - prestar cooperação técnica aos municípios, visando à implantação e implementação
da Política Nacional de Aleitamento materno e suas ações;
III - promover, na esfera de sua competência, articulação com os diversos setores e
instituições envolvidos com esta temática, governamentais ou não governamentais, em
busca de parcerias que favoreçam a implementação desta Política como estratégia
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importante de gerenciamento (por exemplo, GTIAM - Grupo Técnico de Incentivo ao
Aleitamento Materno e CEBLH - Comissões Estaduais de Bancos de Leite Humano);
IV - realizar seminários comemorativos: Dia Mundial de Doação de Leite Humano,
Semana Mundial de Aleitamento Materno e agosto Dourado;
V - indicar profissionais de saúde, credenciados como avaliadores, para as pré-avaliações
e avaliações globais das maternidades e unidades de atenção primária que buscam
certificação como Hospital Amigo da Criança e Unidade Básica Amiga da Amamentação;
VI - incentivar as empresas a implantarem as salas de Apoio à Mulher Trabalhadora que
amamenta, indicando tutores credenciados para acompanhar o processo; e
VII - acompanhar e analisar indicadores pactuados com os municípios para o
monitoramento das práticas e avaliação do impacto do Aleitamento Materno - AM na
saúde.
Subseção CCXXII
Da Divisão de Apoio aos Municípios do Interior
Art. 244º - À Divisão de Apoio aos Municípios do Interior, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Coordenação de Apoio a Gestão da Atenção
Primária a Saúde, compete:
I - analisar, discutir e formular, junto à Superintendência de Atenção Primária a Saúde SUPAPS temas estratégicos da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro;
II - planejar e executar, em conjunto com a COOAGAPS, o desenvolvimento de
estratégias de apoio técnico e institucional para qualificação da gestão da Atenção
Primária à Saúde dos municípios;
III - assessorar as Áreas Técnicas e Coordenações da SUPAPS na elaboração das suas
ações que compõem os instrumentos de planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS
e instrumentos orçamentários;
IV - prestar apoio técnico e institucional para qualificação da gestão da Atenção Primária
à Saúde dos municípios das Regiões Metropolitana II e Baixada Litorânea;
V - coordenar Grupos de Trabalho de Atenção Primária à Saúde, com periodicidade
regular, nas Regiões Metropolitana II e Baixada Litorânea;
VI - assessorar os municípios das Regiões Metropolitana II e Baixada Litorânea na
elaboração de projetos e fluxos para credenciamento de novos serviços de Atenção
Primária à Saúde;
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VII - avaliar o impacto das políticas nacionais junto aos municípios das Regiões
Metropolitana II e Baixada Litorânea, bem como apoiar a implementação dessas nos
territórios;
VIII - representar a SUPAPS no Grupo Condutor Estadual da Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional PNAISP e participar das ações pertinentes ao tema, de forma articulada com a
Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade;
IX - representar a SUPAPS no Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual da Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime
de Internação, Internação Provisória e Semiliberdade - PNAISARI e participar das ações
pertinentes ao tema, de forma articulada com a Superintendência de Atenção Psicossocial
e Populações em Situação de Vulnerabilidade; e
X - representar a SUPAPS no Grupo Condutor Estadual de Atenção Psicossocial - GCE
RAPS e participar das ações pertinentes ao tema, de forma articulada com a
Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade.
Subseção CCXXIII
Da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de
Vulnerabilidade
Art. 245º - À Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de
Vulnerabilidade, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à
Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, compete:
I - apoiar e qualificar políticas de saúde intesetoriais junto às populações em situação de
vulnerabilidade e que promovam acesso universal e equidade em saúde;
II - apoiar e qualificar o fortalecimento da gestão municipal do Sistema Único de Saúde
- SUS com foco nos determinantes sociais da saúde e na utilização de recursos que sejam
atuantes no campo da atenção psicossocial inclusiva e de base territorial;
III - pactuar, planejar, gerir e monitorar as políticas relacionadas ao seu escopo de
abrangência nos espaços institucionais do SUS;
IV - qualificar o monitoramento dos registros nos sistemas de base de dados do estado
com foco nas populações em situação de vulnerabilidade;
V - produzir articulações interinstitucionais para o avanço das estratégias e políticas de
seu escopo de abrangência;
VI - estabelecer e desenvolver estratégias de qualificação da Rede de Atenção
Psicossocial - RAPS, atenção prisional e populações específicas em parceria com a
educação permanente; e
VII - identificar problemas locais e definir estratégias prioritárias na alocação de recursos
federais e estaduais na RAPS, atenção prisional e junto às populações específicas.
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Subseção CCXXIV

Do Núcleo Estadual de Saúde Mental - NESM
Art. 246º - Ao Núcleo Estadual de Saúde Mental, unidade orgânica de assessoramento,
diretamente subordinada à Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em
Situação de Vulnerabilidade, compete:
I - constituir o Núcleo Estadual de Saúde Mental como unidade destinada a
desinstitucionalização no âmbito do estado do Rio de Janeiro;
II - manter a assistência em 17 Serviços Residenciais Terapêuticos com capacidade de
atendimento de 130 ex-pacientes de longo período de internação psiquiátrica no estado
do Rio de Janeiro;
III - realizar atividades de desinstitucionalização em clínicas psiquiátricas e/ou
manicômios judiciários no âmbito de estado do Rio de Janeiro;
IV - realizar censo psicossocial em hospitais psiquiátricos e/ou manicômios judiciários
no âmbito do estado do Rio de Janeiro;
V - produzir material bibliográfico e/ou estatístico em relação a população de longa
permanência no âmbito de estado do Rio de Janeiro; e
VI - consolidar o Núcleo Estadual de Saúde Mental como locus de ensino e pesquisa para
ações de desinstitucionalização no âmbito de estado do Rio de Janeiro.
Subseção CCXXV
Da Coordenação de Atenção Psicossocial
Art. 247º - À Coordenação de Atenção Psicossocial, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada à Superintendência de Atenção Psicossocial e
Populações em Situação de Vulnerabilidade, compete:
I - desenvolver em âmbito estadual o planejamento, monitoramento e a avaliação das
ações e serviços destinados a atenção psicossocial;
II - apoiar os municípios e demais instâncias regionais e estaduais na organização dos
serviços, na estruturação de fluxos de rede, na qualificação e valorização dos
profissionais, e nas estruturações de ações intersetoriais que garantam a integralidade do
cuidado às pessoas com transtornos mentais e/ou com necessidades decorrentes do uso
prejudicial de álcool e outras drogas e suas famílias;
III - apoiar institucionalmente os municípios para indução, discussão ampliada,
implantação, vistoria, acompanhamento, qualificação, monitoramento e avaliação da
política de saúde mental no nível local em articulação com as instâncias municipais e
regionais e a população;
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IV - promover a ampliação e efetivação da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS em
todas as regiões de saúde, em todos os níveis de atenção, com ênfase nos Centro de
Atenção Psicossocial - CAPS;
V - promover a saúde mental através de ações comunitárias, submetidas às necessidades
territoriais, que visem ao fortalecimento dos recursos comunitários locais, à ampliação da
circulação das diferentes subjetividades no âmbito social e à garantia de direitos e
cidadania para as pessoas com transtorno mental;
VI - promover a qualificação dos serviços da RAPS e de forma oportuna aos demais
pontos das Redes de Atenção em Saúde - RAS e intersetoriais, através da Educação
Permanente e da Educação Continuada com ênfase no modelo da atenção psicossocial,
qualificando o cuidado por meio do acolhimento, da atenção integral e longitudinal e a
atuação frente às urgências em saúde mental;
VII - assegurar acesso e cuidados em saúde mental na RAPS para populações em situação
de vulnerabilidade – crianças, adolescentes, idosos, LGBT, indígenas, quilombolas,
pessoas em situação de rua, população privada de liberdade e pessoas com deficiência;
VIII - formular e construir intersetorialmente estratégias de prevenção ao uso de álcool e
outras drogas, a partir da atenção psicossocial e à redução de danos para diminuir as
vulnerabilidades junto aos usuários e seus familiares;
IX - promover estratégias de desinstitucionalização na RAPS, através dos Grupos de
Trabalhos Regionais, pensando o Projeto Terapêutico Singular - PTS de usuários de longa
permanência e do acompanhamento dos processos de redução e fechamento de
instituições asilares, impróprias para o cuidado adequado;
X - promover o cuidado integral por meio de estratégias substitutivas, na perspectiva da
promoção de autonomia e do exercício de cidadania em busca de sua progressiva inclusão
social junto às pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, em situação de internação de longa permanência (um ano
ou mais ininterruptos);
XI - promover a reabilitação psicossocial e a reinserção das pessoas com transtorno
mental e/ou com necessidades decorrentes do uso de drogas, por meio do acesso ao
trabalho, geração de renda e moradia assistida;
XII - fortalecer os mecanismos de gestão e a produção de informações em saúde mental,
que deem subsídios para a formulação de políticas públicas e sejam base para a produção
acadêmica e científica, além de ampliar a transparência sobre os processos em saúde
mental no Estado do Rio de Janeiro; e
XIII - apoiar os municípios em relação à ampliação dos recursos de saúde mental, assim
como em sua melhor utilização, através de cofinanciamento, apoio na captação de
recursos, habilitação de serviços e elaboração de planos de utilização dos recursos de
saúde mental.
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Subseção CCXXVI

Da Coordenação de Ações em Saúde para Populações em Situação de
Vulnerabilidade
Art. 248º - À Coordenação de Ações em Saúde para Populações em Situação de
Vulnerabilidade, unidade orgânica de assessoramento, diretamente subordinada à
Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade,
compete:
I - induzir ações que garantam o acesso ao cuidado integral no Sistema Único de Saúde SUS para a população de adultos encarcerados no sistema prisional, como também aos
adolescentes em conflito com a lei cumprindo medidas socioeducativas;
II - apoiar à implementação e execução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP;
III - apoiar à implementação e execução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
dos Adolescentes em Conflito com a Lei em Regime de Internação, Internação Provisória
e Semiliberdade - PNAISARI;
IV - monitorar e assessorar os planos de ação municipais que realizam ações de atenção
integral à saúde do grupo populacional privado de liberdade com o objetivo de garantir e
ampliar seu acesso aos cuidados em saúde;
V - qualificar a Atenção Básica no âmbito prisional da Rede de Atenção à Saúde - RAS
do SUS e articular com outros dispositivos da RAS no território;
VI - promover articulações com o sistema de saúde, o sistema de justiça e o sistema
carcerário para o cumprimento dos dispositivos legais e os objetivos de assistência à saúde
conforme previsto na Lei de Execução Penal e nas demais legislações;
VII - construir de forma coletiva processos de trabalho e de gestão que envolvam a
utilização de metodologias de diagnóstico situacional e gestão, para formulação do plano
de ação estadual em saúde no sistema prisional de acordo com a PNAISP e PNAISARI,
sempre considerando o contexto local para organizar a promoção do cuidado;
VIII - mapear os problemas relacionados ao cuidado em saúde, verificando as lacunas de
cuidado no sistema prisional no Estado do Rio de Janeiro no âmbito da PNAISP e da
PNAISARI;
IX - gerir o Programa Estadual de Cofinanciamento, Fomento e Inovação da Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Privados de Liberdade no Sistema Prisional,
estabelecido pela Resolução nº 1921 de 25 de outubro de 2019;
X - monitorar os planos operativos quadrienais e os planos de ação anuais de
responsabilidade dos municípios que realizam ações de atenção integral à saúde de
adolescentes em situação de privação de liberdade, em unidades de internação, de
internação provisória e de semiliberdade;
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XI - valorizar e promover os diferentes mecanismos de participação popular e de controle
social, a promoção da inclusão social de populações específicas e a afirmação do
protagonismo da população na luta por saúde a partir da ampliação de espaços públicos
de debates e construção de saberes;
XII - acolher e operacionalizar a execução das seguintes Políticas de Equidade: Política
Nacional de Saúde Integral da População Negra, Política Nacional de Saúde Integral da
População do Campo, Floresta e Águas, Política Nacional de Saúde Integral da População
de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais - LGBT (LGBTQIA+), Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano/Romani, bem como a Política Nacional de
Educação Popular em Saúde;
XIII - organizar, promover e instituir os seguintes Comitês: Comitê Técnico Estadual de
Saúde da População Negra, Comitê Estadual de Saúde de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Transexuais, Queer e Intersexuais - LGBTQi, Comitê Estadual Intersetorial de Políticas
de Atenção aos Refugiados e Migrantes - CEIPARM;
XIV - implementar a Política Nacional de Saúde Integral LGBT (LGBTQIA+) nos
municípios;
XV - incentivar a inclusão da Política Nacional de Saúde Integral LGBT (LGBTQIA+)
no Plano Municipal de Saúde;
XVI - implantar políticas educativas na rede de serviço do Sistema Único de Saúde - SUS
para melhorar a visibilidade e o respeito à população LGBT (LGBTQIA+);
XVII - implementar a Política Nacional de Saúde Indígena, nos municípios, identificando
as necessidades da população indígena nos municípios, incentivando a inclusão da
Política Nacional do Indígena no Plano Municipal de Saúde de cidades com aldeias
indígenas; e
XVIII - identificar as necessidades e promover ações para a Proteção e Cuidado da Saúde
nos Territórios Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro.
Seção XXII
Das Entidades Vinculadas e/ou Supervisionadas
Art. 249º - As competências, a organização e o funcionamento das Entidades Vinculadas
e/ou Supervisionadas serão estabelecidas por normas e regulamentos próprios.
Seção XXIII
Dos Órgãos Colegiados
Art. 250º - As competências, a organização e o funcionamento dos Órgãos Colegiados
serão estabelecidos por normas e regulamentos próprios.
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CAPÍTULO IV
Das vinculações e dos relacionamentos

Art. 251º - A subordinação hierárquica das unidades orgânicas define-se por sua posição
na estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ
e no enunciado de suas competências.
Art. 252º - As unidades se relacionam:
I - entre si, na conformidade dos vínculos hierárquicos e funcionais expressos na estrutura
e no enunciado de suas competências; e
II - entre si, os órgãos e as entidades da esfera Estadual, em conformidade com as
definições e as orientações dos sistemas a que estão subordinadas.
CAPÍTULO V
Das Atribuições Comuns aos Titulares de Cargos de Direção e Chefia

Seção XXIV
Dos Subsecretários e Demais Titulares de Cargos de Direção e Chefia Diretamente
Subordinados ao Secretário
Art. 253º - São atribuições comuns dos Subsecretários e demais titulares de cargos
diretamente subordinados ao Secretário:
I - planejar e supervisionar a execução das atividades de sua área de competência, em
consonância com os princípios e diretrizes institucionais, enfatizando o planejamento
integrado, a articulação inter e intra-setorial, a orientação normativa e técnica, a
descentralização dos serviços e o aprimoramento da capacidade de prestação de serviços
da Secretaria, conforme as normas e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e as
políticas de Saúde do Estado;
II - elaborar e submeter ao Secretário os planos de trabalho, a proposta orçamentária e os
relatórios gerenciais de sua área de atuação;
III - proferir despachos em processos cuja decisão caiba ao Secretário e despachos
decisórios em processos de sua competência;
V - propor planos e programas de capacitação, desenvolvimento profissional e
valorização do pessoal de sua área de atuação e manter-se informado sobre sua execução,
avaliação e resultados;
VI - autorizar férias, licenças e afastamentos de servidores, conforme a legislação em
vigor, propor a abertura de inquéritos e sindicâncias e aplicar medidas disciplinares de
seu nível de competência;
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VII - propor e acompanhar convênios e contratos de sua área de atuação e manter controle
de sua execução;
VIII - participar de ações visando à identificação e captação de recursos financeiros junto
a órgãos e entidades governamentais e não governamentais;
IX - assegurar, junto às unidades competentes da Secretaria, o provisionamento e
alocação de materiais, recursos e insumos e manter controle sobre sua utilização;
X - controlar e fazer controlar as despesas e gastos da unidade sob sua direção; e
XI - desempenhar outras atribuições determinadas pelo Secretário.

Seção XXV
Dos Superintendentes demais ocupantes de cargos de direção e chefia diretamente
subordinados aos Subsecretários
Art. 254º - São atribuições comuns dos Superintendentes e demais ocupantes de cargos
de direção e chefia diretamente subordinados aos Subsecretários:
I - planejar, orientar e conduzir as atividades da unidade que lhe é subordinada, em
consonância com os princípios e diretrizes institucionais, enfatizando o planejamento
integrado, a articulação inter e intra-setorial, a orientação normativa e técnica, a
descentralização dos serviços e o aprimoramento da capacidade de prestação de serviços
da Secretaria, conforme as normas e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e as
políticas de Saúde do Estado;
II - elaborar e submeter ao superior imediato propostas e planos de trabalho, bem como
os relatórios gerenciais e operacionais sobre as atividades realizadas;
III - orientar a aplicação de normas, métodos e processos de trabalho, controlar prazos e
resultados assegurando a coerência e a racionalidade das formas de execução;
IV - participar da formulação e proposição de planos e programas de capacitação,
desenvolvimento profissional e valorização do pessoal de sua área de atuação, bem como
do acompanhando e avaliação de seus resultados;
V - supervisionar a distribuição, frequência e movimentação de pessoal, propor sua
participação em processos de formação e aperfeiçoamento e justificar faltas e atrasos, nos
termos da legislação em vigor;
VI - despachar e visar certidões e proferir despachos decisórios em processos de sua
competência, e interlocutórios naqueles cuja decisão caiba a níveis de direção superior;
VII - comunicar ao superior imediato quaisquer irregularidades na condução e execução
das atividades e serviços sob sua responsabilidade e propor medidas corretivas;
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IX - controlar e fazer controlar a utilização de insumos, materiais e recursos, assegurando
seu provisionamento de forma adequada às necessidades de sua área de atuação; e
X - desempenhar outras atribuições determinadas pelo superior imediato.
Seção XXVI
Dos Demais Ocupantes de Cargos e Funções de Chefia da SES
Art. 255º - São atribuições comuns dos demais ocupantes de cargos e funções de chefia
não especificada nos artigos anteriores:
I - organizar e dirigir as atividades da unidade que lhe é subordinada, bem como a
execução de planos e programas, segundo a orientação normativa e técnica da chefia
superior e em consonância com os princípios e diretrizes institucionais, enfatizando o
planejamento integrado, a articulação inter e intra-setorial, a orientação normativa e
técnica, a descentralização dos serviços e o aprimoramento da capacidade de prestação
de serviços da Secretaria, conforme as normas e diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS e as políticas de Saúde do Estado;
II - acompanhar o desempenho da unidade e do pessoal sob sua responsabilidade,
mantendo relatórios e informações sobre a execução dos serviços;
III - praticar os demais atos de administração necessários à execução dos serviços sob sua
responsabilidade; e
VI - desempenhar outras atribuições determinadas pelo superior imediato.
Seção XXVII
Dos Assessores e Assistentes
Art. 256º - São atribuições comuns dos Assessores e Assistentes:
I - assessorar e assistir os titulares dos órgãos e unidades da Secretaria em suas atividades;
II - desenvolver estudos, pesquisas, análises e levantamentos determinados pelo titular do
órgão; e
III - desempenhar outras atribuições determinadas pelo titular do órgão.
Seção XXVIII
Dos demais servidores
Art. 257º - Aos demais servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro –
SES/RJ cujas atribuições não estejam especificadas neste Regimento cumpre observar as
prescrições legais, executar com zelo e presteza as tarefas que lhes forem atribuídas,
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cumprir as ordens e determinações superiores e formular sugestões visando o
aperfeiçoamento dos serviços.
CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 258º - A programação e a execução das atividades compreendidas nas funções
exercidas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ observarão as
normas técnicas e administrativas, a legislação orçamentária e financeira e de controle
interno.
Art. 259º - Este Regimento entra vigor na data de sua publicação.

ID-PRISES-0

Data de Aprovação: 11/01/2022

Página 171 de 171

