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Saúde 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
 

Resolução SS nº 125, de 12-08-2021. 
 

Dispõe sobre o vencimento do prazo dos convênios de assistência a saúde celebrados, nos termos que 
especifica, visando a execução de ações e atividades no âmbito do SUS, e dá providências correlatas. 
 
O Secretário de Estado da Saúde, considerando: 
* que a participação complementar da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde está prevista na Constituição 
Federal e regulamentada pela Lei Orgânica de Saúde nº 8080/90; 
* que o objeto dos convênios voltados a assistência a saúde da população assistida pelo Sistema Único de 
Saúde – SUS deve ser executado de forma contínua e coordenada, sob pena de haver prejuízo a saúde, com 
risco de consequências lesivas à coletividade; 
* o dever do Gestor de prevenir a ocorrência de tais situações, afastando riscos de danos à saúde, à vida de 
pessoas;  
* a responsabilidade desta Pasta na condução harmônica das ações destinadas ao cumprimento dos objetivos e 
maximização dos resultados do Sistema; 
* a complexidade dos fatos e circunstâncias que afetam o funcionamento do SUS, cuja dinamicidade exige, da 
Administração, a renovação constante de métodos e procedimentos que viabilizem a celeridade das decisões; 
Resolve:  
 
Artigo 1º - Fica prorrogado excepcionalmente, por 12 (doze) meses, a partir da data de vencimento dos mesmos, 
os convênios dos serviços participantes no Sistema Único de Saúde, de forma complementar de assistência à 
saúde aos usuários do SUS/SP, celebrados pelo Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria 
de Estado da Saúde, especificados no ANEXO I que integra a presente Resolução. 
 
Artigo 2º - A partir do momento em que os novos convênios, referidos no ANEXO I forem firmados, 
automaticamente ficam cessados os efeitos da presente Resolução.  
 
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



 

 



 

 


