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como o Governo Estadual e o COSEMS, e encaminharão os seus
respectivos representantes, para compor o Conselho Estadual de Saú-
de, nas vagas de titulares e suplentes, por meio de ofício à Secretaria
Executiva do Conselho Estadual de Saúde conforme calendário em
anexo.
17. Os representantes indicados para representar o Conselho Esta-
dual de Saúde do Rio de Janeiro serão nomeados pelo Governador

do Estado do Rio de Janeiro, em Decreto, publicado no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro.
17.1 - A posse dos conselheiros do Conselho Estadual de Saúde do
Rio de Janeiro, titulares e suplentes, dar-se-á em Reunião Extraordi-
nária a ser realizada, após a publicação do Decreto referido no caput
deste artigo, cabendo à Secretaria Executiva do Conselho Estadual de
Saúde a sua convocação, conforme calendário em anexo.

18. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comis-
são Eleitoral.

19. Após publicada a nomeação dos conselheiros no DOERJ, fica ex-

tinta esta Comissão Eleitoral para todos os fins de direito, cabendo ao

Conselho Estadual de Saúde eleito a composição de nova Comissão

para eleição das possíveis vacâncias.

CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE/RJ - TRIÊNIO
2022/2025

E TA PA S D ATA S
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO

ELEITORAL E REGIMENTO
28 DE JANEIRO DE 2022

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MU-
NICIPAIS DE SAÚDE

DE 31 DE JANEIRO A 11 DE FEVE-
REIRO DE 2022

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 28/01/2022 a 07/02/2022
ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES 08 e 09 DE FEVEREIRO DE 2022

DIVULGAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS ENTIDADES INSCRITAS 10 DE FEVEREIRO DE 2022
PERÍODO DE INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS 11 a 15 DE FEVEREIRO DE 2022

(ATÉ AS 14 HORAS)
DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DAS INTERPOSIÇÕES DE RECUR-

SOS
15 a 16 DE FEVEREIRO DE 2022

PERÍODO DOS FÓRUNS/PLENÁRIAS REGIONAIS DE CONSE-
LHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022

PLENÁRIA E ELEIÇÃO DE SEGMENTOS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022
PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM O RESULTADO FINAL DAS

INSTITUIÇÕES HOMOLOGADAS
25 DE FEVEREIRO DE 2022

RECEBIMENTO DOS OFÍCIOS COM A INDICAÇÃO DOS NO-
MES

03 E 04 DE MARÇO DE 2022

POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS 08 DE MARÇO DE 2022

ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

DADOS CADASTRAIS *
NOME DA ENTIDADE
S E G M E N TO
___________________________________________________________________________
CNPJ
____________________________________________________________________
ENDEREÇO COMPLETO *
RUA/NÚMERO/COMPLEMENTO/ BAIRRO/CIDADE/UF/CEP
____________________________________________________________________
TELEFONE FIXO
____________________________________________________________________
TELEFONE CELULAR DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL
____________________________________________________________________
NOME DO RESPONSÁVEL *
____________________________________________________________________
RG E ORGÃO EXPEDIDOR *
____________________________________________________________________
CPF *
____________________________________________________________________
ENDEREÇO COMPLETO *
RUA/NÚMERO/COMPLEMENTO/ BAIRRO/CIDADE/UF/CEP
____________________________________________________________________

E-MAIL *
ATENÇÃO: TODA COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA SOMENTE ATRAVÉS DO E-MAIL INSCRITO NESTE
FORMULÁRIO NÃO SERÃO RESPONDIDAS OU FORNECIDOS QUALQUER INFORMAÇÃO A E-MAIL
DIVERSO, ____________________________________________________________________
ANEXAR DOCUMENTOS LEGÍVEIS E OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS NO REGIMENTO
*A NÃO APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INVIABILIZARÁ A HABILI-
TAÇÃO DA ENTIDADE PARA CANDIDATURA.

ANEXO III
DECLARAÇÃO *

Declaro para os devidos fins, que apresentei toda a documentação exigida por este Regimento e que
todas as informações por mim apresentadas são verídicas.

______________________________________,_______,_______,2022.

A S S I N AT U R A

ANEXO IV
RECURSOS

RECURSO CONTRA A DECISÃO RELATIVA À NÃO HABILITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA
________________________________________________________________________ , PUBLICADO NO
DIA___________.
Eu_______________________________________________________portador do número de identidade
RG___________________ CPF/e ou CNPJ __________________________ representante do (a)
______________________________________________________, apresento recurso contra a não Habi-
litação da ____________________________________
_________________________________________________________________________
A decisão objeto da contestação é_________________________________________
______________________________________________________(explicitar a decisão que está contestan-
do)
Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são:_____________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

______________________________________,_______,_______,2022.

_________________________________________________
A S S I N AT U R A

Id: 2369913

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

APOSTILA DO SECRETÁRIO
DE 26/01/2022

ATO DE 23.05.2011 - PUBLICADO NO D.O. DE 06.06.2011 - Tendo em vista o que consta do processo
Nº SEI-E-08/606595/2009, fica retificada para 24.09.2009, a validade da exoneração de PAULO SERGIO
DUTRA SOUTO, Agente Administrativo de Saúde, matrícula 867.023-4, a quem se refere o Ato de Exo-
neração do Quadro I, da Secretaria de Estado de Saúde, mantidos os demais termos.

Id: 2369816

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
DE 25/01/2022

RECONHEÇO a dívida da despesa realizada em exercício anterior a 2021 relacionada na listagem do 4º lote, com base no Decreto nº 41.880 de 25 de maio de 2009 (27778469), publicado no DOE de 26 de maio de
2009, inciso VI, art. 14 e no Relatório da Comissão de Sindicância Administrativa (27779004) designada pela Portaria SUBFES nº 03, de 16 de junho de 2021, publicada no D.O. de 21 de junho de 2021 (27778834).

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 4º LOTE
Processo Favorecido Descrição da Despesa Competência Va l o r R$
SEI-080001/025731/2021

Concessionária Águas de Niterói
Serviço de abastecimento de água e tra-
tamento de esgoto

out/2021
182.085,48

Id: 2369830

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PERÍCIAS MÉDICAS
E SAÚDE OCUPACIONAL

ATO S DO SUPERINTENDENTE
19.01.2022

R E A D A P TA , pelo prazo de 1 ano, o servidor, ANDREIA ARAUJO DE
CASTRO, Inspetor de Polícia, matricula nº 871.262-2, ID Funcional nº
4137826-1, fora das diligencias policiais, sendo recomendável a sus-
pensão do porte de arma, cessando todo e qualquer licenciamento na
data desta publicação. Processo nº SEI-360072/000290/2021.
PRORROGA, pelo prazo de 2 anos, a readaptação dos servidores:
ALESSANDRO ORDINE RIBEIRO TOLEDO, Investigador Policial, ma-
tricula nº 956.052-5, ID Funcional nº 4364944-0, fora das diligencias
policiais, serviços leves, em local que não implique em movimentação
individual mais do que 10% do peso corporal, serviços que não exi-
jam ortostatismo prolongado acima 20% da jornada de trabalho, ces-
sando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Pro-
cesso nº SEI-360271/000080/2021.
ALINE OLIVEIRA DA SILVA, Professor Docente I, matricula nº
896.616-0, ID Funcional nº 2875495-6, sem contato direto e perma-
nente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período
de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, serviços le-
ves, em local que não implique em movimentação individual mais do
que 10% do peso corporal, serviços que não exijam repetitividade de
movimentos durante tempo superior a 30% da jornada de trabalho,
cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação.
Processo nº SEI-030042/002450/2021.
ALINE VIVAS DE FREITAS ARAGAO, Professor Docente I, matricula
nº 945.166-7 e nº 920.282-1, ID Funcional nº 4181959-4, sem contato
direto e permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma
por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses,
cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação.
Processo nº SEI E-03/013/3649/2015.
BEATRIZ PEIXOTO REGO, Professor Docente I, matricula nº
833.614-1, ID Funcional nº 3678136-3, sem contato direto e perma-
nente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período
de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, em local até
50km da residência atual, serviços leves, em local que não implique
em movimentação individual mais do que 10% do peso corporal, ces-
sando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Pro-
cesso nº SEI-030030/001033/2021.
CHIRLENE MIRANDA MESQUITA, Professor Docente I, matricula nº
964.035-0 e nº 944.403-5, ID Funcional nº 4329116-3, sem contato di-
reto e permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma
por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses,
cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação.
Processo nº SEI-030034/001308/2020.
CIRLEI FERREIRA DA SILVA, Auxiliar de Serviço Gerais, matricula nº
224.235-2, ID Funcional nº 4147423-6, serviços leves, em local que
não implique em movimentação individual mais do que 10% do peso
corporal, serviços que não exijam ortostatismo prolongado acima 20%
da jornada de trabalho, cessando todo e qualquer licenciamento na
data desta publicação. Processo nº SEI E-26/005/3226/2015.
DANIEL QUARTEROLLI DOS SANTOS, Professor Docente I., matri-
cula nº 940.903-8, ID Funcional nº 4327508-7, sem contato direto e
permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma por pe-
ríodo de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, ces-

sando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Pro-
cesso nº SEI E-03/016/551/2019.
JANAINA CARRILHO CORDEIRO, Professor Docente I, matricula nº
966.763-5, ID Funcional nº 4391100-5, sem contato direto e perma-
nente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período
de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, cessando
todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº
SEI E-03/007/104819/2018.
JOSE GONCALVES DE ARAUJO FILHO, Professor Docente I, ma-
tricula nº 825.488-0 e nº 808.592-0, ID Funcional nº 3351504-2, sem
contato direto e permanente com aluno, podendo exercer a regência
de turma por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24
meses, em local até 50km da residência atual, cessando todo e qual-
quer licenciamento na data desta publicação. Processo nº SEI-
030036/001785/2021.
JULIANA ARBEX MONTENEGRO, Professor Docente I, matricula nº
915.082-2 e nº 944.604-8, ID Funcional nº 4137927-6, sem contato di-
reto e permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma
por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses,
serviços que não exijam repetitividade de movimentos durante tempo
superior a 30% da jornada de trabalho, serviços leves, em local que
não implique em movimentação individual mais do que 10% do peso
corporal, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta pu-
blicação. Processo nº SEI-030031/000052/2021.
JUSSANDRA MARIA CORREA VIEIRA, Professor Docente I, matri-
cula nº 942.357-5 e nº 952.200-4, ID Funcional nº 4132334-3, sem
contato direto e permanente com aluno, podendo exercer a regência
de turma por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24
meses, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publi-
cação. Processo nº SEI E-03/003/2019/2019.
JUSSARA MAGALHAES PEIXOTO, Professor Docente I, matricula nº
831.508-7, ID Funcional nº 3627662-6, sem contato direto e perma-
nente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período
de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, serviços le-
ves, em local que não implique em movimentação individual mais do
que 10% do peso corporal, cessando todo e qualquer licenciamento
na data desta publicação. Processo nº SEI-030036/001448/2021.
LUCIANO HENRIQUE DA MOTTA RAMALHO, Professor Docente I,
matricula nº 825.043-3 e nº 839.933-9, ID Funcional nº 3697824-8,
sem contato direto e permanente com aluno, podendo exercer a re-
gência de turma por período de até 30 dias no trimestre por um prazo
de 24 meses, em local até 50km da residência atual, cessando todo e
qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº SEI E-
03/007/2999/2018.
LUIZ OTAVIO GALVAO SILVA, Professor Docente I, matricula nº
919.728-6, ID Funcional nº 4203083-8, sem contato direto e perma-
nente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período
de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, cessando
todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº
SEI-030038/001654/2021.
MARLY DA SILVA, Servente, matricula nº 5.016.016-7, ID Funcional
nº 3500895-4, serviços leves, em local que não implique em movi-
mentação individual mais do que 10% do peso corporal, serviços que
não exijam ortostatismo prolongado acima 20% da jornada de traba-
lho, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publica-
ção. Processo nº SEI-030033/003920/2021.
NADIA NUNES COITINHO, Professor Docente I, matricula nº 929.994-
2 e nº 891.440-0, ID Funcional nº 577634-1, sem contato direto e per-
manente com aluno, podendo exercer a regência de turma por pe-

ríodo de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, serviços
leves, em local que não implique em movimentação individual mais do
que 10% do peso corporal, serviços que não exijam repetitividade de
movimentos durante tempo superior a 30% da jornada de trabalho,
cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação.
Processo nº SEI-030039/002549/2020.
NILDO DOS SANTOS, Inspetor de Polícia, matricula nº 849.457-7, ID
Funcional nº 2918438-0, serviços leves, em local que não implique em
movimentação individual mais do que 10% do peso corporal, fora das
diligencias policiais, serviços que não exijam ortostatismo prolongado
acima 20% da jornada de trabalho, cessando todo e qualquer licen-
ciamento na data desta publicação. Processo nº SEI-
3 6 0 0 6 9 / 0 0 0 11 2 / 2 0 2 1 .
PEDRO CESAR DE BRITO FERREIRA, Professor Faetec I, matricula
nº 221.763-6, ID Funcional nº 2086305-5, sem contato direto e per-
manente com aluno, podendo exercer a regência de turma por pe-
ríodo de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, serviços
que não exijam ortostatismo prolongado acima 20% da jornada de tra-
balho, serviços leves, em local que não implique em movimentação
individual mais do que 10% do peso corporal, em local com acesso
através de rampas ou elevadores, cessando todo e qualquer licencia-
mento na data desta publicação. Processo nº SEI-
260005/000018/2021.
RENATO SOUZA MARQUES, Inspetor de Polícia, matricula nº
872.068-2, ID Funcional nº 565848-9, fora das diligencias policiais,
serviços leves, em local que não implique em movimentação individual
mais do que 10% do peso corporal, serviços que não exijam ortos-
tatismo prolongado acima 20% da jornada de trabalho, cessando todo
e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº SEI-
360298/001951/2021.
ROBSON BRAVO DA SILVA, Professor Docente I, matricula nº
845.043-9, ID Funcional nº 3319647-8, sem contato direto e perma-
nente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período
de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, cessando
todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº
SEI-030030/004579/2021.
PRORROGA, pelo prazo de 3 anos a readaptação do servidor, ELIA-
NE GILDA DE SOUZA, Merendeira, matricula nº 5.003.472-7, ID Fun-
cional nº 3650792-0, serviços leves, em local que não implique em
movimentação individual mais do que 10% do peso corporal, em local
com acesso através de rampas ou elevadores, cessando todo e qual-
quer licenciamento na data desta publicação. Processo nº SEI-
030035/001581/2021.

Id: 2369817

SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHOS DA SUPERINTENDENTE
DE 04/12/2021

PROCESSO Nº SEI-E-08/600071/1993 - MARCO ANTONIO MORGA-
DO GUEDES, Médico, ID. n° 5469147 A U TO R I Z O a contagem em
dobro da licença especial não gozada, referente ao período-base de
30/06/1992 a 28/06/1997 - 03 (três) meses correspondentes a 180
dias.

DE 24/01/2022

PROCESSO Nº SEI-E-08/008/2285/2017 - CARLA ADRIANA WIN-
CLER REIS, Médico, Id. Funcional nº 30450543. AUTORIZO a pror-
rogação da licença sem vencimentos para trato de interesses parti-
culares da servidora, pelo período de 12/06/2020 a 11/06/2022 - 02
(dois) anos, para fins de regularização funcional.

PROCESSO Nº SEI-080001/000259/2020 - ELIANE BORGES DA SIL-
VA, Auxiliar de Enfermagem, Id. Funcional nº 42154774. INDEFIRO o

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Sexta-feira, 28 de Janeiro de 2022 às 03:35:52 -0200.



��Á��� ����� �����	
���������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���

��
�� ���


 � �

�
� ��� � ��	� 


���	���
� � �� �� ���
�� �� ����

das aeronaves, que realizam resgates aéreos em situações de urgên-
cia e emergência, no contexto de missões tipicamente atribuídas à
Secretaria Estadual de Saúde no período de 2020 e 2021.
II - VIGÊNCIA: Início: 01/01/2022 Término: 31/12/2022
III - DE/CONCEDENTE: Órgão 29 - Secretaria de Estado de Saúde -
SES
UO: 2961 - Fundo Estadual de Saúde - FES
UG: 2961 00 - Fundo Estadual de Saúde - FES
IV - PA R A / E X E C U TA N T E : Órgão 16 - Secretaria de Estado de De-
fesa Civil - SEDEC
UO: 1601 - Secretaria de Estado de Defesa Civil - SEDEC
UG: 160100 - Secretaria de Estado de Defesa Civil - SEDEC
V - CRÉDITO:
PT 2961.10.302.0461.2894 - Resgate Aéreo Urgência/ Emergência em
Saúde
ND 3390 Fonte 100 Valor: R$ 10.737.467,72
Art. 2º - As descentralizações serão efetivadas de acordo e dentro
dos limites estabelecidos no decreto de execução orçamentária e fi-
nanceira.
Art. 3º - O executante se obriga a cumprir integralmente a Instrução
Normativa AGE nº 24 de 10 de setembro de 2013, publicada no D.O.
de 12 de setembro de 2013, que estabelece normas de organização e
apresentação das prestações de contas de descentralização de cré-
ditos orçamentários no âmbito do Poder Executivo Estadual, com as
alterações produzidas pelas Instruções Normativas AGE nº 25 de 31
de janeiro de 2014, publicada no D.O. de 04 de fevereiro de 2014 e
AGE nº 27 de 14 de abril de 2014, publicada no D.O. de 15 de abril
de 2014.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2022
ALEXANDRE OTÁVIO CHIEPPE
Secretário de Estado de Saúde

Unidade Concedente

LEANDRO SAMPAIO MONTEIRO
Secretário de Estado de Defesa Civil

Unidade Executor

Id: 2369953

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SES Nº 2619 DE 19 DE JANEIRO DE 2022

INSTAURA TOMADA DE CONTAS E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções e competências, e conforme o que consta no processo nº SEI-
080002/000172/2022
CONSIDERANDO:
- o que foi documentado através do processo nº SEI-
080017/005136/2021, em que foram apontados possíveis irregularida-
des no Contrato de Gestão n.º 003/2017;
R E S O LV E :
Art. 1º - Instaurar Tomadas de Contas com o fito de apurar possível
dano ao erário decorrente de despesas não reconhecidas, apuradas
pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização (CAF), quando da
análise financeira das prestações de contas, referentes ao contrato de
gestão 003/2017, no 4º Trimestre de 2017, 1º, 2º e 3º Trimestres de
2018.
Art. 2º - Designar a Comissão de Tomada de Contas que será for-
mada pelos servidores Anselmo Jorge Vasques de Oliveira - Id. Fun-
cional: 3007233-6 (Presidente), Wenceslau Caldeira Constantino - Id.
Funcional: 3096366-4 e Ana Lúcia da Silva Costa Pessanha - Id. Fun-
cional: 4250174-1, para realizarem, a partir da publicação desta Re-
solução.
Art. 3º - Declarar que as servidoras relacionadas no art. 2º desta Re-
solução não se encontram impedidas, conforme dispõe o caput e pa-
rágrafo único do Art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 279, de 24 de
agosto de 2017, de atuarem no procedimento.
Art. 4º - Os resultados dos trabalhos da Comissão de Tomada de
Contas, materializados sob a forma de relatório, serão encaminhados
ao Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2022

ALEXANDRE O. CHIEPPE
Secretário de Estado de Saúde

Id: 2369821

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SES Nº 2626 DE 27 DE JANEIRO DE 2022

APROVA O REGIMENTO INTERNO QUE RE-
GULAMENTA A PLENÁRIA ELEITORAL DO
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE PARA O
TRIÊNIO 2022-2025 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais, em observância: 1) às Leis Federais nºs 8.080/90 e

8.142/90; 2) à Lei Complementar Estadual nº 152/2013, que cria o
Conselho Estadual de Saúde, na forma do artigo 286 da Constituição
do Estado; 3) aos termos da Resolução SES/RJ nº 2.612, de 14 de
janeiro de 2022; e conforme o que consta do Processo nº SEI-
080001/001540/2022,
R E S O LV E :
Art. 1º - Aprovar o REGIMENTO INTERNO (ANEXO I) que regula-
menta a Plenária Eleitoral do Conselho Estadual de Saúde para o
triênio 2022/2025.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2022

ALEXANDRE O. CHIEPPE
Secretário de Estado de Saúde

ANEXO I

REGIMENTO INTERNO DA PLENÁRIA ELEITORAL DO CONSE-
LHO ESTADUAL DE SAÚDE TRIÊNIO 2022 - 2025

Capítulo I
Das disposições Gerais

1. A eleição realizar-se-á nas seguintes datas: 1) 14 a 17 de feve-
reiro de 2022, dos Conselhos Municipais de Saúde em suas respec-
tivas Regiões de Saúde; 2) e em 21 e 22 de fevereiro de 2022, dos
demais Segmentos, em local a ser estabelecido e divulgado opor-
tunamente, e será coordenada pela Comissão Eleitoral instituída pela
Resolução SES/RJ nº 2.612, de 14 de janeiro de 2022, com as com-
petências estabelecidas no Regimento da Comissão Eleitoral:
2. As vagas dos representantes dos Conselhos Municipais de Saúde,
de entidades e dos movimentos sociais de usuários do SUS, das en-
tidades de profissionais de saúde, das entidades de prestadores de
serviços de saúde, a serem eleitos para participarem do Conselho Es-
tadual de Saúde, conforme previsto no parágrafo 1º do art. 6º da Lei
complementar nº 152, de 18 de novembro de 2013, são as seguin-
tes:
a) 09 (nove) representantes dos gestores e dos prestadores de ser-
viços de saúde público e privado com atuação no Sistema único de
Saúde - SUS, com a seguinte composição: 05 (cinco) da SES, 02
(dois) do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do
Rio de Janeiro (COSEMS-RJ), 02 (dois) dos prestadores indicados
respectivamente pelo Secretário Estadual de Saúde, Presidente do
COSEMS-RJ e órgãos de representatividade dos serviços de Saúde
do SUS;
b) 09 (nove) representantes dos profissionais da área de saúde;
c) 18 (dezoito) representantes dos usuários, sendo 09 (nove) repre-
sentantes de cada região de saúde, oriundos dos Conselhos Munici-
pais de Saúde;
d) A eleição será conduzida pela Comissão Eleitoral, sob a coorde-
nação da Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde, de
conformidade com a
Resolução SES/RJ nº 2.612, de 14 de janeiro de 2022.

Capítulo II
Dos Objetivos

Art. 1º - Este Regimento Interno tem por objeto regulamentar a Ple-
nária Eleitoral, em que serão eleitos os membros do Conselho Esta-
dual de Saúde do Rio de Janeiro para o mandato referente ao triênio
2022-2025, de acordo com Resolução CNS N° 453, de 17 de julho de
2012, e com a Lei Complementar Nº 152 do Estado do Rio de Ja-
neiro, de 18 de novembro de 2013, representantes dos seguintes
segmentos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro: Conselhos Mu-
nicipais de Saúde; Entidades e Movimentos Sociais de Usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS); Entidades de Profissionais de
Saúde e das Entidades Prestadoras de Serviços de Saúde.
Parágrafo Único A eleição realizar-se-á em data estabelecida neste
Regimento, iniciando-se o processo eleitoral a partir da publicação
deste Regimento e respectiva convocação por meio de edital no Diá-
rio Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ).

Capítulo III
Das inscrições

3. As inscrições das entidades e dos movimentos sociais de usuários
do SUS, das entidades de profissionais de saúde, das entidades de
prestadores de serviços de saúde e os Conselhos Municipais de Saú-
de eleitos nas regiões, para participarem da eleição, serão feitas por
e-mail: comissaoeleitoral.ces@saude.rj.gov.br, ou protocolada na Se-
cretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde, situada na Rua
México, nº 128 - 5º andar, sala 512/513, Centro - Rio de Janeiro, em
período a contar a partir da publicação do presente Regimento no diá-
rio oficial e divulgação no site oficial do Conselho Estadual de Saúde
- RJ, de 28 de janeiro de 2022 até o dia 07 de fevereiro de 2022, às
14h.
3.1- As inscrições deverão ser feitas por meio de requerimento, con-
forme modelo Anexo I, dirigido à Comissão Eleitoral, expressando a
vontade de participar da eleição, especificando o segmento a que per-
tence a entidade ou movimento e a vaga para a qual está se can-
didatando.

3.2 - Somente poderão participar do processo eleitoral as entidades
de que tratam os parágrafos 1º, 2º, 3º e 6º do artigo 6º da Lei Com-
plementar n 152/2013, que tenham, no mínimo, 02 (dois) anos de
comprovada existência.

Capítulo III
Dos documentos

4 - As entidades e os movimentos sociais que concorram à vaga no
Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro terão que apresentar
no ato da inscrição os seguintes documentos:
4.1 - Entidades, das entidades de profissionais de saúde, das enti-
dades de prestadores de serviços de saúde:
a) cópia autenticada da ata de fundação ou de ato legal, registrado
em Cartório de Registro de Títulos e Documentos;
b) cópia autenticada do estatuto, registrado em cartório, de acordo
com o código civil;
c) termo de indicação do representante e respectivo suplente que re-
presentarão a entidade, subscrito pelo seu representante legal;
d) cópia da cédula de identidade do representante, do suplente e do
representante legal.
e) Comprovante de, no mínimo, 02 (dois) anos de atuação.
f) Documento oficial que comprove atuação e representação em, pelo
menos, um terço dos municípios e duas regiões de saúde, com com-
provação dos atos constitutivos e seus devidos registros nos órgãos
competentes, tais como: Estatuto que identifique a área de abrangên-
cia ou Declaração de Órgão Oficial de Entidades ou Ata de fundação
do Movimento onde se identifique a área de abrangência.
4.2 - Conselhos Municipais de Saúde:
a) lei de criação do Conselho;
b) apresentação do documento oficial homologatório da eleição dos
conselheiros;
c) ata de indicação dos conselheiros;
d) termo de indicação assinado pelo Presidente do Conselho Muni-
cipal de Saúde ou pela Comissão Executiva do Conselho, termo de
indicação do representante (usuários) e respectivo suplente que repre-
sentarão a entidade, subscrito pelo seu representante legal, cópia de
identidade do representante, do suplente e do representante legal.
4.3 - Movimentos sociais:
a) comprovante de existência do movimento por meio de um docu-
mento público de comunicação e informação de circulação estadual
de, no mínimo, 02 (dois) anos;
b) relatório de atividades ou relatório de reuniões do movimento;
c) documento de órgãos públicos que atestem a existência do mo-
vimento;
d) termo de indicação do representante e respectivo suplente que re-
presentarão o movimento social, subscrito pelo seu representante re-
conhecido;
e) cópia da cédula de identidade do representante, do suplente e do
representante reconhecido.
f) Documento oficial que comprove atuação e representação em, pelo
menos, um terço dos municípios e duas regiões de saúde, com com-
provação dos atos constitutivos e seus devidos registros nos órgãos
competentes, tais como: Estatuto que identifique a área de abrangên-
cia ou Declaração de Órgão Oficial de Entidades ou Ata de fundação
do Movimento onde se identifique a área de abrangência
5 - Encerrado o prazo para as inscrições, a Comissão Organizadora
da Plenária Eleitoral divulgará na sede da Secretaria Executiva e na
página eletrônica do Conselho Estadual de Saúde, a relação das en-
tidades inscritas e as habilitadas a concorrerem à eleição, observada
a composição dos segmentos.
6 - Os recursos para a Comissão Eleitoral deverão ser interpostos até
o dia 09 de fevereiro de 2022, até às 17 horas, na forma do Anexo II
podendo ser por e-mail comissaoeleitoral.ces@saude.rj.gov.br, ou pro-
tocolada na Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde, si-
tuada na Rua México, nº 128 - 5º andar, sala 512/513, Centro - Rio
de Janeiro.

Capítulo IV
Das Plenárias e Eleição dos Conselhos Municipais

7 - As Plenárias Eleitorais dos Conselhos Municipais de Saúde ocor-
rerão nas Regiões de Saúde, de forma presencial e/ou híbrida e de-
verão seguir o calendário abaixo para realizarem a escolha de seus
representantes, com a presença de 02 (dois) membros da Comissão
Eleitoral, que acompanharão o processo eleitoral e confeccionarão o
respectivo registro do evento.
7.1 - A documentação dos Conselhos Municipais de Saúde deverá ser
apresentada previamente à Comissão Eleitoral, presencialmente na
Secretaria Executiva do CES/RJ, de 9h às 16h, ou por e-mail, pelo
endereço comissaoeleitoral.ces@saude.rj.gov.br, no período de 31 de
janeiro de 2022 até 11 de fevereiro de 2022.
7.2 - As Plenárias Eleitorais, poderão acontecer de forma híbrida, sen-
do definido com cada região e a Comissão Eleitoral.
7.3 - A participação de membros da Comissão Eleitoral é obrigatória,
podendo se dar por forma virtual.
7.4 - Os Conselhos Municipais eleitos nas suas regiões serão apre-
sentados por meio de ata, junto aos demais segmentos, para a Co-
missão Eleitoral.

Calendário de Fóruns/Plenárias Regionais de Conselhos Municipais de Saúde
REGIÃO D ATA

METROPOLITANA II 15/02/2022 manhã (de 10h00 às 11h30)
BAIXADA LITORÂNEA 15/02/2022 tarde (de 14h00 às 15h30)

MÉDIO PARAÍBA 15/02/2022 tarde (de 14h00 às 15h30)
BAIA DE ILHA GRANDE 16/02/2022 manhã (de 10h00 às 11h30)

N O RT E 16/02/2022 tarde (de 14h00 às 15h30)
NOROESTE 17/02/2022 manhã (de 10h00 às 11h30)

METROPOLITANA I 17/02/2022 manhã (de 10h00 às 11h30)
SERRANA 17/02/2022 manhã (de 10h00 às 11h30)

CENTRO-SUL 17/02/2022 tarde (de 14h00 às 15h30)

Capítulo V
Das eleições

8. A eleição para preenchimento das vagas dos membros titulares e
suplentes no Conselho Estadual de Saúde, das entidades e dos mo-
vimentos sociais de usuários do SUS, das entidades de profissionais
de saúde, das entidades de prestadores de serviços de saúde, dar-
se-á por meio de Plenárias dos Segmentos, no período de 21 a 22
de fevereiro de 2022, no horário das 9 às 16 horas, em local a ser
definido pela Comissão organizadora da plenária eleitoral, por meio de
voto aberto, na mesma data.
8.1 - O credenciamento dos representantes inscritos dos movimentos
sociais, das entidades sociais de usuários, e dos profissionais de saú-
de serão feitas por meio do e-mail comissaoeleitoral.ces@sau-
de.rj.gov.br, ou presencial na data da eleição até as 12h.
8.1.1 - A partir das 13h serão credenciados os suplentes cujos titu-
lares não estejam credenciados.
8.2 - O representante credenciado receberá um crachá de identifica-
ção que lhe dará direito de acesso ao local de votação, não sendo
permitida a substituição ou reposição de crachá.
8.3 - No caso de participação virtual o representante credenciado re-
ceberá um link que lhe dará direito de acesso a plataforma de vo-
tação.
8.3.1 - O acesso a plataforma se dará por meio de autorização de
entrada na plataforma, após acesso ao link.
9. Havendo consenso para a escolha dos representantes titulares e
suplentes durante as Plenárias dos Segmentos, a eleição se dará por
aclamação, mediante apresentação da Ata da Plenária do segmento
assinada pelo coordenador, secretário e relator da Plenária do seg-
mento.

10. Não havendo consenso para a escolha das entidades ou dos mo-
vimentos sociais usuários do SUS, das entidades de profissionais de
saúde, na Plenária do Segmento, a eleição se fará por voto entre os
presentes do segmento.
10.1 - 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.
10.1.1 - O preenchimento das vagas observará as disposições do art.
6º da Lei Complementar 152/2013.
10.2 - 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.
11 . O representante credenciado deverá dirigir-se ao local de votação,
munido de seu crachá e documento original de identidade e assinar a
listagem de inscritos.
12. Após o encerramento da votação, o Presidente da Mesa deverá
lavrar a Ata da Eleição onde constará as ocorrências do dia, os re-
cursos e os pedidos de impugnação, quando houver, e a relação dos
Conselhos Municipais eleitos.
12.1 - A Ata da Eleição, uma vez lavrada, será assinada pelo Pre-
sidente da Mesa, pelo Secretário e pelo Relator, contendo a gravação,
imagem audiovisual, de som, com a devida transcrição em sua tota-
lidade.

Capítulo VI
Do Resultado

13. O resultado final da votação será divulgado na página eletrônica
do Conselho Estadual de Saúde, por meio de Edital, bem como pu-
blicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro que será afi-
xada na Secretaria Executiva, do Conselho Estadual de Saúde, com a
indicação das entidades e dos movimentos sociais eleitos para indi-
carem seus representantes às vagas de membros do Conselho Es-
tadual de Saúde, titulares e suplentes.

Capítulo VII
Das despesas

14. As despesas com transporte e estadia dos representantes das en-
tidades, dos movimentos sociais, das entidades de profissionais de
saúde e das entidades de prestadores de serviço de saúde, para par-
ticiparem do processo eleitoral serão de responsabilidade dessas en-
tidades e desses movimentos sociais.
15. Caberá a Secretaria de Estado de Saúde custear as despesas re-
ferentes à infraestrutura e alimentação necessária para a realização
da plenária eleitoral prevista neste Regimento.
15.1 Caberá a Secretaria de Estado de Saúde custear as despesas
da Comissão Eleitoral referentes à diária, traslado e alimentação, con-
forme Resolução 2.612 de 14 de janeiro de 2022.

Capítulo VIII
Das disposições finais

16. Os Conselhos Municipais de Saúde, as entidades e os movimen-
tos sociais de usuários do SUS, as entidades de profissionais de saú-
de e as entidades de prestadores de serviços de saúde eleitas, bem
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