
PORTARIA FS/DE Nº 185 DE 03 DE JUNHO DE 2020 

REQUISITA OS BENS E SERVIÇOS DISPONÍVEIS E NECESSÁRIOS NOS HOSPITAIS DE CAMPANHA 

SOB GESTÃO DO INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA DA COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no exercício 

das atribuições que lhe conferem a Lei Estadual nº 5.164,2007, alterada pela Lei Estadual nº 

6.304/2012, os arts. 10 e 43, Parágrafo Único, II, da Lei nº 5.427/2009, e o art. 1º, do Decreto 

nº 47.103/2020; 

CONSIDERANDO: 

- o Decreto Estadual nº 47.103, de 02 de junho de 2020, que determinou a intervenção nos 

hospitais de campanha sob a gestão do Instituto de Atenção Básica à Saúde - IABAS, com seu 

imediato afastamento, bem como indicou a Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro como 

responsável pela execução da intervenção e estabeleceu que esta deverá requisitar os bens e 

serviços necessários ao combate à pandemia da COVID-19; 

- as irregularidades amplamente repercutidas na imprensa a respeito do atraso na montagem 

e deficiência na gestão dos Hospitais de Campanha sob a responsabilidade do Instituto de 

Atenção Básica à Saúde - IABAS;  

- a necessidade de atuação célere e coordenada, diante da excepcionalidade do atual estado 

de pandemia ocasionada pelo surto de Coronavírus (2019-nCoV ou CoVID-19), assim 

reconhecida pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, resultando 

na declaração do estado de emergência em saúde de importância internacional (ESPIN) pela 

Portaria do Ministério da Saúde nº 

188, de 03 de fevereiro de 2020, e no estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, a ensejar aumento exponencial da demanda 

assistencial e a necessidade de rápida disponibilização dos hospitais de campanha à população 

fluminense; 

- o risco iminente de lesão ao interesse público e à segurança do serviço, bem como à 

incolumidade dos usuários do sistema público estadual de saúde, que motivam a adoção de 

providências urgentes e autoexecutórias; e 

- o que determinam os arts. 5º, XXV, CRFB/88, 43, caput e Parágrafo Único, II, da Lei Estadual 

nº 5.427/2011, 15, XIII, da Lei nº 8.080/90, 3º, VII, da Lei Federal n° 13.979/2020, art. 2º do 

Decreto Estadual n° 46.966/2020, para utilização temporária de bem ou serviços do IDAB, 

desde que se proceda à indenização justa e posterior; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Ficam requisitados serviços, insumos, bens e demais instrumentos disponíveis e 

necessários à continuidade da prestação do serviço de saúde nos hospitais de campanha sob 

gestão do Instituto de Atenção Básica à Saúde - IABAS, resguardando-se o direito à indenização 

por meio de termo de ajuste de contas. 



Art. 2º - Notifique-se imediatamente a organização social sobre a presente decisão. 

Art. 3º - A Fundação Saúde fica responsável por providenciar as medidas necessárias à 

transição da gestão hospitalar. 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 

partir de 03 de junho de 2020. 

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020 

ROSSI MURILO DA SILVA 

Diretor Executivo da Fundação Saúde 

 


