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CNPJ: 72.505.415/0001-28
Proc. n°: E-08/100476/2011
Motivo: Não cumprimento dos prazos estabelecidos, de acordo com a Resolução SES nº 1480 art. 4º.

Empresa: DH-Day Hospital Ltda.
Endereço: Avenida das Américas, nº 4666, Grupos 316 a 318 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro RJ.
CNPJ: 00.173.618/0001-53
Proc. n°: E-08/100285/2011
Motivo: Não cumprimento dos prazos estabelecidos, de acordo com a Resolução SES nº 1480 art. 4º.

Art. 2º - Determinar o arquivamento dos processos referido no artigo 1º.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2018

CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO
Superintendente de Vigilância Sanitária

Id: 2098547

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATO DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CES 197 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018

APROVA O REGIMENTO DA PLENÁRIA ELEI-
TORAL DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚ-
DE DO RIO DE JANEIRO PARA O TRIÊNIO
2018/2021.

O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO -
CES/RJ, criado na forma do artigo 286 da Constituição do Estado, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar Estadual nº
152, de 18 de novembro de 2013, e em observância às Leis Federais
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142 de 28 de dezembro
de 1990,

DELIBERA:

Art. 1º - Aprova o Regimento da Plenária Eleitoral do Conselho Es-
tadual de Saúde do Rio de Janeiro para o triênio 2018/2021, confor-
me documento em Anexo.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2018

LUIZ ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR
Presidente do Conselho Estadual de Saúde

ANEXO

Capítulo I
Dos Objetivos

Art. 1º - Este Regimento Eleitoral tem por objetivo regulamentar a
eleição das entidades e dos movimentos sociais de usuários do Sis-
tema Único da Saúde - SUS, das entidades de profissionais/trabalha-
dores de saúde, incluída a comunidade científica da área de saúde e
das entidades de prestadores de serviços de saúde ao SUS, de acor-
do com Resolução CNS n° 453, de 17 de julho de 2012 e com a Lei
Complementar nº 152, de 18 de novembro de 2013, do Estado do Rio
de Janeiro.

Parágrafo Único - A eleição realizar-se-á em data a ser estabelecida
no edital de convocação, iniciando-se o processo eleitoral a partir da
publicação do Edital de sua convocação no Diário Oficial do Estado.

Capítulo II
Da Comissão Eleitoral

Art. 2° - A eleição será coordenada por uma Comissão Eleitoral com-
posta de 08 (oito) membros indicados pelos respectivos segmentos e
aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde com a seguinte compo-
sição:

I - 04 (quatro) representantes do segmento dos usuários;

II - 02 (dois) representantes do segmento dos profissionais/trabalha-
dores de saúde;

III - 02 (dois) representantes do segmento do governo/prestadores de
serviços de saúde.

§1º - Os representantes das entidades e dos movimentos sociais in-
dicados para compor a Comissão Eleitoral serão inelegíveis.

§2º - Constituída a Comissão Eleitoral, a mesma será divulgada na
página eletrônica do Conselho Estadual de Saúde e afixada na Se-
cretaria-Executiva do CES/RJ.

§3º - A Comissão Eleitoral terá em sua mesa diretora, presidente, vi-
ce-presidente, secretário e secretário adjunto, que serão escolhidos
entre os seus membros na primeira reunião após sua constituição.

Art. 3° - Compete à Comissão Eleitoral:

I - conduzir o processo eleitoral e encaminhar ao Pleno do CES para
sua deliberação sobre tudo que se fizer necessário para o seu an-
damento;

II - requisitar ao Conselho Estadual de Saúde todos os recursos ne-
cessários para a realização do processo eleitoral;

III - elaborar a proposta de edital e cronograma das eleições, para
apresentação ao pleno para homologação;

IV - solicitar a publicação do edital e cronograma no diário oficial, em
Jornal de grande circulação e no site do CES;

V - receber e analisar as inscrições ao pleito eleitoral;

VI - elaborar edital de divulgação de todas as inscrições habilitadas
pela Comissão Eleitoral do CES;

VII - instruir, qualificar, apreciar e avaliar o registro de candidatura, de-
cidir sobre as demandas relativas ao pleito eleitoral, responder aos re-
cursos das entidades, movimentos sociais ou prestador de serviço no
prazo de 10 dias;

VIII - convocar as entidades habilitadas para a plenária na qual os
segmentos elegerão as entidades que integrarão o CES, conforme os
critérios definidos no art. 6º da Lei Complementar nº 152\2013;

IX - apresentar ao pleno do CES o resultado eleitoral;

X - apresentar ao Conselho Estadual de Saúde relatório do resultado
do pleito, bem como observações que possam contribuir para o aper-
feiçoamento do processo eleitoral após a proclamação do resultado;

XI - indicar a mesa coordenadora das plenárias dos segmentos com-
posta por 1 (um) coordenador, 1 (um) secretário e 1(um) relator;

XII - indicar 2 (dois) membros da comissão eleitoral para acompanhar
as discussões dos fóruns regionais e grupos nas plenárias dos seg-
mentos.

Art. 4º - Compete ao presidente da mesa diretora da Comissão Elei-
toral:

I - conduzir o processo eleitoral junto à mesa diretora desde a sua
instalação até a conclusão do pleito que elegerá os representantes
das entidades e movimentos sociais para o Conselho Estadual de
Saúde;

II - garantir a elaboração da lista de entidades, movimentos sociais e
prestadores de serviço aptos a concorrerem ao pleito junto à Comis-
são Eleitoral. Mantendo toda a documentação apresentada pelas en-
tidades devidamente organizadas e arquivadas no CES para acesso e
consulta pública no site do CES;

III - solicitar aos representantes regionais a elaboração, junto à co-
missão eleitoral, as atas de todos os fóruns regionais e plenárias de
segmento que escolheram as entidades para o novo mandato, man-
tendo toda a documentação, dos fóruns e plenárias, devidamente or-

ganizadas e arquivadas no CES para acesso e consulta pública no
site do CES.

CAPÍTULO III
Das Vagas

Art. 5º - O CES/RJ será composto de acordo com o art. 6º da Lei
Complementar nº 152/2013.

Parágrafo Único - Somente poderão participar do processo eleitoral,
como eleitor ou candidato, as entidades que tenham, no mínimo, 2
(dois) anos de comprovada existência.

CAPÍTULO IV
Das Inscrições

Art. 6º - As inscrições das entidades e dos movimentos sociais de
usuários do SUS, das entidades de profissionais de saúde e das en-
tidades de prestadores de serviços de saúde, na condição de eleitor
e/ou candidato, para participarem da eleição, serão feitas na Secre-
taria Executiva do Conselho Estadual de Saúde, situada na Rua Mé-
xico, nº 128 - 5º andar, Centro, conforme cronograma a ser estabe-
lecido pelo edital das eleições.

Parágrafo Único - As inscrições deverão ser feitas por meio de re-
querimento, com orientação dos técnicos da secretaria executiva do
CES, dirigido à Comissão Eleitoral, expressando a vontade de parti-
cipar da eleição, especificando o segmento a que pertence a entidade
ou movimento e a vaga para a qual está se candidatando.

CAPÍTULO V
Da Documentação

Art. 7° - As entidades e os movimentos sociais que forem se can-
didatar como eleitor e/ou candidato a vaga no Conselho Estadual de
Saúde terão que apresentar no ato da inscrição os documentos de-
finidos no Edital.

Parágrafo Único - A Comissão Eleitoral deverá estabelecer no Edital
um prazo para notificação das entidades e movimentos sociais sobre
falta de documentos, bem como prazo para a entrega de documentos
faltosos, a fim de garantir ampla concorrência para as vagas do
CES.

CAPÍTULO VI
Das Homologações das Inscrições

Art. 8º - Encerrado o prazo para as inscrições a Comissão Eleitoral
divulgará na sede da Secretaria-Executiva e na página eletrônica do
Conselho Estadual de Saúde, a relação dos habilitados a concorrerem
à eleição, observadas a composição dos segmentos.

Parágrafo Único - Os recursos para a Comissão Eleitoral deverão ser
interpostos no prazo de 3 (três) dias úteis contados da sua divulga-
ção.

CAPÍTULO VII
Da Eleição

Art. 9º - A eleição para preenchimento das vagas dos membros ti-
tulares e suplentes no Conselho Estadual de Saúde das entidades e
dos movimentos sociais de usuários do SUS, das entidades de pro-
fissionais de saúde, das entidades da comunidade científica da área
de saúde, bem como para preenchimento das suplências, dar- se- á
por meio de Plenárias dos Segmentos, a serem realizadas em período
definido no cronograma do edital de eleições.

§1º - Os Fóruns/Plenárias Regionais de Conselhos de Saúde deverão
agendar as datas de suas reuniões para a escolha dos representantes
em conformidade com o cronograma constante do edital e em acordo
com a Comissão Eleitoral para garantia da presença da comissão e
de registro do evento.

§2º - Os Conselhos Municipais eleitos nas suas regiões serão apre-
sentados por meio de ata, junto aos demais segmentos, para a Co-
missão Eleitoral.

§3º - O credenciamento dos eleitores e candidatos inscritos represen-
tantes das entidades e dos movimentos sociais será na mesma data
da plenária de eleição.

§4º - Os eleitores e candidatos credenciados receberão um crachá de
identificação que lhe dará direito de acesso ao local de votação, não
sendo permitida a substituição ou reposição de crachá.

§5º - A Comissão Eleitoral fará a primeira chamada para as Plenárias
dos Segmentos com quorum de metade mais um dos eleitores e can-
didatos credenciados e, em segunda chamada, 30 minutos após o ho-
rário de início, com qualquer número, iniciando-se as Plenárias neste
horário.

Art. 10 - Havendo consenso para escolha dos representantes titulares
e suplentes durante as Plenárias dos Segmentos, a Eleição se dará
por aclamação, mediante apresentação da Ata da Plenária assinada
pelos representantes dos segmentos participantes do processo.
Art. 11 - Não havendo consenso para a escolha das entidades ou
dos movimentos sociais na Plenária do Segmento, a eleição se fará
por voto entre os presentes do segmento.

§1º - Em caso de votação, o segmento votará nas entidades de seu
grupo específico e a ordem de classificação, conforme o número de
votos definirá os titulares, sendo os primeiros mais votados dentro do
número de vagas para este grupo do segmento; e os suplentes serão
os próximos mais votados, até que todas as vagas estejam preenchi-
das. Em caso de vacância será aberto um novo edital até que todas
as vagas estejam preenchidas.

§2º - Em caso de empate deverá haver uma nova votação imedia-
tamente para preenchimento das vagas restantes, persistindo o em-
pate a vaga será da entidade e/ou movimentos com mais tempo de
fundação.

Art. 12 - Após o encerramento da plenária, o Presidente da Mesa de-
verá lavrar a Ata da Eleição que constará as ocorrências do dia, os
recursos e os pedidos de impugnação, quando houver.

Parágrafo Único - A Ata da Plenária, uma vez lavrada, será assinada
pelo Presidente da Mesa, pelo Secretário e pelo Relator, contendo a
gravação, imagem audiovisual, de som, com a devida transcrição em
sua totalidade.

Capítulo VIII
Da Apuração, dos Recursos e das Impugnações

Art. 13 - A apuração dos votos será realizada e acompanhada pelos
eleitores e candidatos presentes na plenária.

§1º - Antes da abertura a Mesa se pronunciará sobre os pedidos de
impugnação e as ocorrências porventura constantes da Ata de Vota-
ção.

§2º - Os pedidos de impugnação e de recursos concernentes à elei-

ção que não tenham sido consignados na Ata de Votação, não serão
considerados.

§3º - Em caso de discordância de pronunciamento da Mesa, caberá
recurso à Comissão Eleitoral, procedendo-se normalmente à eleição,
com o devido registro dos recursos.

Art. 14 - A Comissão Eleitoral apresentará ao Pleno do Conselho Es-
tadual de Saúde o resultado da eleição.

Art. 15 - O resultado final da eleição será divulgado na página ele-
trônica do Conselho Estadual de Saúde, por meio de Edital, bem co-
mo publicado no Diário Oficial do Estado que será afixado na Secre-
taria-Executiva do Conselho Estadual de Saúde.

Parágrafo Único - Após a publicação, caberá às entidades e insti-
tuições indicarem seus representantes (titulares e suplentes), para
compor o Conselho Estadual de Saúde.

Capítulo IX
Das Disposições Gerais

Art. 16 - As despesas dos candidatos para participarem do processo
eleitoral serão de responsabilidade das entidades e dos movimentos
sociais.

Art. 17 - Caberá à Secretaria Estadual de Saúde custear as despesas
referentes à infraestrutura necessária para a realização do processo
eleitoral previsto neste Regimento.

§ 1º - As entidades e os movimentos sociais de usuários do SUS, as
entidades de profissionais/trabalhadores de saúde, incluída a comuni-
dade científica da área de saúde, as entidades de prestadores de ser-
viços de saúde, bem como a gestão estadual, não poderão indicar
para a representação conselheiro que já exerceu 2 mandatos conse-
cutivos, pois a Lei Complementar 152/2013 estabelece que é permi-
tida apenas uma recondução, independente da entidade ou movimen-
to social que representa.

§ 2º - O Secretário Estadual de Saúde é membro nato do CES.

§ 3º - Fica vedada a indicação para o mandato de Conselheiro Es-
tadual de Saúde nas seguintes hipóteses:

I - se pertencente ao segmento de profissionais de saúde, estiver
ocupando cargo comissionado de direção no serviço público estadual,
municipal e/ou federal; e se pertencente ao segmento de usuários,
quando sua instituição preste serviço remunerado e/ou receba qual-
quer tipo de incentivo financeiro, através de projetos ou convênios
com o Governo do Estado e/ou Município, ou quando seu represen-
tante seja servidor da saúde;

II - possuir condenação judicial em segunda instância, por malversa-
ção de recursos públicos ou por outro ato de improbidade adminis-
trativa;

III - se profissional de saúde (segmento dos trabalhadores) pretender
representar o segmento de usuários.

Art. 18 - Os representantes indicados e eleitos, titulares e suplentes,
serão nomeados por decreto do Governador, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado.

Parágrafo Único - A posse dos conselheiros eleitos do Conselho Es-
tadual de Saúde, titulares e suplentes, dar-se-á em Reunião Extraor-
dinária após a publicação do decreto referido, cabendo à Secretaria-
Executiva do Conselho Estadual de Saúde a sua convocação.

Art. 19 - Os casos omissos neste Regimento Eleitoral serão resolvi-
dos pela Comissão Eleitoral.

Id: 2098465

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE APOIO TÉCNICO

DESPACHO DA DIRETORA
DE 04.04.2018

PROCS. NºS E-08/004/99/2018 E E-08/004/100/2018 - DEFIRO o pe-
dido

Id: 2098271

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA EXECUTIVA

ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO

PORTARIA FS/DE Nº 69 DE 09 DE ABRIL DE 2018

INSTITUI COMISSÃO PARA OS FINS QUE
MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR-EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições conferidas pela legislação
em vigor, em especial a Lei Estadual nº 5.164/07, de 17 de dezembro
de 2007, alterada pela Lei Estadual nº 6.304/12, de 28 de agosto de
2012,

RESOLVE:

Art. 1º- Instituir Comissão de Sindicância que visa apurar fatos ocor-
ridos no Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti -
HEMORIO, unidade sob Gestão da Fundação Saúde, através do Pro-

cesso nº E-08/007/900/2018.

Art. 2º - A Comissão será composta pelos seguintes funcionários, sob
a Presidência do primeiro:

I - GEISA MARIA DIAS , Id Funcional n° 44177968
II - ANA CAROLINE NOGUEIRA DE LIMA - Id Funcional nº50846124
III - ANA LUCIA DA SILVA COSTA PESSANHA - Id Funcional nº
42501741;

Art. 3º - A Comissão de Apuração terá o prazo de 30 dias para con-
cluir os trabalhos e emitir o relatório final.

Art. 4º - Que a Comissão de Apuração, em seu relatório final, faça
referencia aos artigos que compõe o Processo Administrativo Discipli-
nar - PAD, nos termos da Portaria FS/DE n° 127/2015.

Parágrafo Único - Todo o material deverá ser encaminhado à Dire-
tora Executiva da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro para
análise e validação.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2018

JOAO PAULO DOS REIS VELLOSO FILHO
Diretor-Executivo

Id: 2098245

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO

PORTARIA FS/DE Nº 72 DE 09 DE ABRIL DE 2018

DESIGNA SERVIDORES PARA A GESTÃO E A
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS
PELA FUNDAÇÃO SAÚDE.

O DIRETOR-EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais considerando o
que dispõe a Lei nº 5.164, de 17 de dezembro de 2007, regulamen-
tada pelo Decreto nº 43.214, de 28 de setembro de 2011, assim como
as competências estabelecidas no Estatuto e Regimento Interno da
Fundação, no Contrato de Gestão assinado com a Secretaria de Es-
tado de Saúde e no Decreto 45.600, de 16 de março de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada a servidora MARCELLA CEREJA LEAL, Co-
ordenadora de Contratos, ID 5036938-5, como Gestora da Ata Regis-
tro de Preços nº 020/2017 - A a F, e LYVIA ROQUE TEIXEIRA, Ge-
rente Administrativa, ID 4420072-2, como sua Substituta.

Art. 2º - Os servidores, abaixo, são designados Fiscais dos instru-
mentos em questão, nos autos do processo nº E-08/007/1550/2016 -
Aquisição de Medicamentos, cientes de que devem observar, especial-
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