
RESOLUÇÃO SES Nº 1929 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
ALTERA O ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO SES Nº 1825, DE 28 DE MARÇO DE 2018, QUE DISPÕE SOBRE A PRÁTICA DE 
ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DOS CONTRATOS DE GESTÃO, PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES, E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e, 
 
CONSIDERANDO: 
 
- a necessidade de se observar o princípio da eficiência na execução dos Contratos de Gestão celebrados pelas 
Organizações Sociais de Saúde com o Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Saúde; e 
 
- a importância de dar maior celeridade na análise dos recursos administrativos interpostos contra decisões 
administrativas no âmbito de atuação da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Alterar o art. 3º da Resolução SES nº 1.825, de 28 de março de 2019, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 3º - A Chefe de Gabinete do Secretário de Estado de Saúde deve, nos termos da legislação em vigor, julgar os 
recursos administrativos interpostos contra decisões do Subsecretário de Controle Interno e Compliance, tratados 
no art. 1º da Resolução SES nº 1.825, de 28 de março de 2019. 
 
§ 1º - Recursos administrativos, pendentes de julgamento, interpostos em face de decisões administrativas 
exaradas antes da vigência da Resolução SES nº 1.825/2019, em processos administrativos sancionatórios de 
mesma natureza, ou seja, aqueles abertos em face das Organizações Sociais de Saúde por alegados 
descumprimentos aos Contratos de Gestão, também deverão ser apreciados e julgados pela Chefe de Gabinete do 
Secretário de Estado de Saúde. 
 
§ 2º - Os recursos administrativos tratados no caput deste artigo deverão, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ser 
dirigidos ao Subsecretário de Controle Interno e Compliance, que poderá rever sua decisão em 05 (cinco) dias úteis, 
ou fazê-lo subir a Chefia de Gabinete do Secretário de Estado de Saúde devidamente motivado.” 
 
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2019 
 

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 

 


