
RESOLUÇÃO SES Nº 1904 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 
 
DISPÕE SOBRE O PRAZO PARA ENTREGA E ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS DOS CONTRATOS DE 
GESTÃO CELEBRADOS COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. 
 
O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
 
CONSIDERANDO: 
 
- o mandamento do artigo 70, Parágrafo Único, da Constituição Federal e, em simetria, do artigo 122, Parágrafo 
Único, da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, que determinam que deverá prestar contas pessoa jurídica 
privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais 
a Poder Público responda; 
 
- a necessidade de se observar a Seção III da Lei nº 6.043/2011, que dispõe sobre atribuições, responsabilidades 
e obrigações a serem previstas nos contratos de gestão firmados entre o Estado do Rio de Janeiro e as 
Organizações Sociais de Saúde (OSS), bem como da Seção IV, que versa sobre o acompanhamento, avaliação e 
fiscalização dos mesmos; 
 
- a importância de adequação ao Decreto nº 43.261/2011 - que regulamenta a Lei nº 6.034/2011, em seus 
Capítulos V e VI, que determinam as obrigações contratuais das OSS e as regras de seu supervisionamento pela 
Secretaria de Estado de Saúde, respectivamente; e 
 
- a obrigatoriedade contratual de apresentação mensal de Relatório de Prestação de Contas contendo como 
anexos: relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos; demonstrativo de 
despesas; demonstrativo de folha de pagamento; demonstrativo de contratação de pessoa jurídica; balancete 
financeiro; extrato bancário de conta corrente e aplicações financeiras dos recursos recebidos; relatório 
consolidado da produção contratada x produção realizada; e relatório consolidado do alcance das metas de 
qualidade (Indicadores);  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - As prestações de contas, relativas aos contratos de gestão, deverão ser apresentadas até o 10º dia útil 
do mês subsequente à prestação dos serviços, salvo disposição contratual em contrário.  
 
Art. 2° - Após o recebimento das prestações de contas, as Comissões de Acompanhamento e Fiscalização (CAF) 
deverão concluir sua análise e emitir parecer mensal, dentro do prazo de 45 dias. 
 
§ 1° - Caso a OSS não entregue a documentação no período estabelecido no art. 1°, a CAF deverá notificá-la para 
que justifique e regularize a situação no prazo improrrogável de 5 dias. 
 
§ 2° - Encerrado o prazo previsto no parágrafo anterior sem que a OSS encaminhe a documentação, a CAF deverá 
solicitar a abertura de processo administrativo de punição à Subsecretaria de Controle Interno e Compliance. 
 
Art. 3° - Os pareceres trimestrais elaborados pela CAF deverão ser concluídos em até 60 dias após o término do 
respectivo trimestre, podendo este prazo ser prorrogado por um período de até 15 dias úteis, desde que tenham 
sido tomadas as medidas descritas nos §§ 1° e 2° do art. 2°. 
 
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
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