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b) ao (s) denunciado (s) poderá/ao ser convocado (s) pela Comissão
a comparecer em audiência com a mesma, na presença ou não do
denunciante.
II. Analisar a prova documental e/ou testemunhal, destacando que:
a) a Comissão poderá indeferir pedido da parte do (s) denunciado (s)
referente à produção de provas quando considerado impertinente, me-
ramente protelatório, ou de nenhum interesse para o esclarecimento
dos fatos, sempre justificando por escrito a necessidade deste ato;
b) a Comissão, quando julgar necessário, poderá ouvir outras teste-
munhas que não as indicadas;
c) sempre que possível, a Comissão ouvirá as testemunhas na mes-
ma reunião, sempre individualmente.
Parágrafo Único - A aplicação do caput fica condicionada ao rito de-
terminado ao processo, conforme descrito no Art. 04 do Código de
Ética do Servidor.

CAPÍTULO V
Deveres e responsabilidades dos membros da Comissão de Éti-

ca
Art. 13 - Os trabalhos da Comissão devem ser desenvolvidos com
celeridade e observância dos seguintes princípios:
a) Proteção a identidade, a honra e a imagem da pessoa investiga-
da;
b) Proteção à identidade do denunciante sempre que este explicitar
no processo seu desejo nesse sentido;
c) Independência e imparcialidade de seus membros na apuração dos
fatos.
Art. 14 - Eventuais conflitos de interesse, efetivos ou potenciais, que
possam surgir em função do exercício das atividades profissionais dos
membros da Comissão deverão ser informados aos demais.

§ 1º - O membro da Comissão estará impedido de participar de pro-
cedimento envolvendo a si próprio ou Conselheiro com quem tenha
relação de parentesco ou que pertença a mesma entidade/instituição.

§ 2º  - Em caso de denúncia que envolva quaisquer membros da Co-
missão de Ética, este será impedido de participar nas reuniões de
avaliações do processo em referência;

§ 3º - Em caso de denúncia que envolva mais de 2 (dois) membros
da Comissão de Ética, será informada à Comissão Executiva, para
encaminhamento ao Pleno e indicação de novos membros para dis-
cussão.
Art. 15 - As matérias examinadas nas reuniões da Comissão Ética
têm caráter sigiloso.

§ 1º - Os membros da Comissão de Ética não poderão manifestar-se
externamente à comissão, sobre situação específica que seja objeto
de deliberação formal da Comissão.

§ 2º  - Devidamente comprovada a quebra do sigilo pelo conselheiro,
proceder-se-á o seu desligamento, conforme prevê o parágrafo ante-
rior, sem prejuízo/anulação dos atos já praticados pela comissão até o
momento do afastamento.

§ 3º - As decisões da Comissão de Ética serão emanadas em pa-
receres, devidamente fundamentadas.

CAPÍTULO VI
Das disposições gerais

Art. 16 - Estão sujeitos ao presente Regulamento todos os membros
desta Comissão de Ética, e todos os membros do Conselho Estadual
de Saúde - RJ, no que couber.
Art. 17 - No final de cada ano será realizada análise do Relatório das
atividades desenvolvidas, com avaliação da consecução do planeja-
mento adotado por esta Comissão.
Art. 18 - Caberá ao Coordenador da Comissão de Ética, ouvido os
demais membros, dirimir as dúvidas e resolver os casos omissos de-
correntes da aplicação deste Regulamento, sempre a luz do art. 8º §
4º da Lei nº 152/2013.
Art. 19 - A presente Deliberação foi aprovada pelo Plenário do Con-
selho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro em 10 de maio de 2021
e entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2021

ALEXANDRE O. CHIEPPE
Presidente do Conselho Estadual de Saúde
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DELIBERAÇÃO CES N° 234 DE 25 DE MAIO DE 2021

APROVA O PARECER PRÉVIO CONJUNTO
DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO E GES-
TÃO NA SAÚDE E ORÇAMENTO E FINAN-
ÇAS, QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020 PRESENTE NOS RDQAs DA SECRETA-
RIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO
DE JANEIRO, criado na forma do artigo 286 da Constituição do Es-
tado do Rio de Janeiro, de 05 de outubro de 1989, no uso de suas
atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual n° 152, de 18
de novembro de 2013, cumprindo as disposições da Constituição da
República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, e em ob-
servância às Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº
8.142 de 28 de dezembro de 1990, tendo em vista o que consta no
Processo n° SEI-080001/011456/2021, e,
CONSIDERANDO:
- que a este Conselho cabe emitir pareceres parciais e final quanto à
fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços
públicos de saúde, abrangendo todo o exercício, na forma do § 3º,
Art. 77 do ADCT, c/c o § 3º, artigo 36 da Lei Complementar nº
141/12;
- a necessidade de resposta tempestiva deste Conselho às análises
de prestação de contas da Secretaria de Estado de Saúde RJ, no pe-
ríodo de 2020;
- que os Conselheiros Estaduais de Saúde estão trabalhando de for-
ma remota face ao período de pandemia, tornar-se relevante apontar
as dificuldades de apuração, análise de documentos, fiscalização in
loco das unidades hospitalares, limitando a atuação das demandas
deste Conselho;
- os relatórios produzidos pelas Comissões de Fiscalização e Gestão
na Saúde e Orçamento e Finanças do CES/RJ encaminhados à Co-
missão de Saúde da Alerj em junho de 2020;
- as análises feitas pela Comissão de Orçamento e Finanças do CES
no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
(SIOPS) e Relatórios Detalhados Quadrimestrais (RDQAs) de 2020;
- que o Relatório Anual de Gestão (RAG) 2020 ainda está sendo ana-
lisado para votação em reunião plenária do Conselho Estadual de
Saúde;
- que pelo quinto ano consecutivo a SES/RJ não atinge o limite mí-
nimo de aplicação em ações e serviços em saúde (12%), ficando no
exercício de 2020 em 11,44%, referente às despesas efetivamente pa-
gas, segundo registro no SIOPS.
- que não ocorreram audiências públicas de prestação de contas pela
Secretaria de Estado de Saúde, no decorrer do ano de 2020, nem em
fevereiro de 2021, referente ao último quadrimestre de 2020;
- que as análises realizadas pela Comissão de Orçamento e Finanças
do Conselho Estadual de Saúde foram realizadas sem as assessorias
Contábil e Jurídica, em meio às diversas outras demandas e às di-
ficuldades já relatadas em virtude da pandemia;
- que o documento do TCE/RJ nº 101.117-72021, emitido em
08/04/2021, em seu item 27, solicita parecer do CES/RJ quanto à fis-
calização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços
públicos de saúde.
DELIBERA:
Art. 1º - O Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro se ma-
nifesta pela aprovação do parecer prévio conjunto da Comissão de
Orçamento e Finanças do CES, que pelos motivos elencados acima
REJEITA a prestação de contas quanto à aplicação dos recursos des-
tinados às ações e serviços públicos de saúde apresentados nos
RDQAs da Secretaria de Estado de Saúde do estado do Rio de Ja-
neiro do exercício de 2020;
Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2021

ALEXANDRE O. CHIEPPE
Presidente do Conselho Estadual de Saúde
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DELIBERAÇÃO CES N° 238 DE 13 DE JULHO DE 2021
PRORROGAÇÃO DE MANDATO DA COORDE-
NAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA.

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO
DE JANEIRO, criado na forma do artigo 286 da Constituição do Es-
tado do Rio de Janeiro, de 5 de outubro de 1989, no uso de suas
atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual n° 152, de 18
de novembro de 2013, cumprindo as disposições da Constituição da
República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, em reu-
nião Plenária realizada no dia 13 de julho de 2021, tendo em vista o
que consta no Processo n° SEI-080001/008905/2021,
CONSIDERANDO:
- a Lei Complementar nº 152, de 18 de novembro de 2013, publicada
em Diário Oficial no dia 19 de dezembro de 2013;
- o Regimento Interno do Conselho Estadual de Saúde, aprovado em
18 de agosto de 2015.

DELIBERA:
Art. 1º - Prorroga o Mandato da Coordenação da Comissão Executiva
do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, por
mais 2 (dois) meses.
Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 julho de 2021

ALEXANDRE O. CHIEPPE
Presidente do Conselho Estadual de Saúde
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA À

SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATO DA SUPERINTENDENTE

PORTARIA SUVISA Nº 3322 DE 15 DE JULHO DE 2021

INSTITUI ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA AVA-
LIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO
PACIENTE EM HOSPITAIS NO ÂMBITO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no processo nº
SEI-080001/013686/2021,

CONSIDERANDO:
- o Artigo 2º do Decreto nº 1754 de 14/03/78;

- o Decreto nº 45239 de 30/04/2015;
R E S O LV E :
Art.1º - Aprovar o ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS
PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM HOSPITAIS, confor-
me anexo, elaborado com os servidores da Coordenação da Segu-
rança do Paciente e Gestão de Risco envolvidos com a atividade de
inspeção sanitária de hospitais
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2021

ADNA S. SÁ SPASOJEVIC
Superintendente de Vigilância Sanitária

jonathas.rocha
Realce
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