
RESOLUÇÃO SES Nº 2064 DE 20 DE JULHO DE 2020 

DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PARA 

A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS, VOLTADOS À APLICAÇÃO DE SANÇÕES, NO ÂMBITO 

DOS CONTRATOS DE GESTÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições  que lhe são conferidas, 

especialmente pelo art. 20 da Lei nº 6.043, de19 de setembro de 2011, bem como pelo art. 75, 

caput e § 4º, e art. 89 do Decreto nº 43.261, de 27 de outubro de 2011, conforme consta no 

Processo nº SEI-08/001/007277/2019, 

CONSIDERANDO:  

- a garantia do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos, conforme 

previsão do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal; 

- o princípio da eficiência da Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal; 

- a aplicabilidade subsidiária da Lei Federal n° 8.666/1993 aos ajustes celebrados pela 

Administração Pública, nos casos em que for verificada omissão na legislação específica; 

- a necessidade de regulamentar os processos administrativos relacionados ao 

descumprimento das disposições contidas nos contratos de gestão celebrados entre as 

Organizações Sociais de Saúde e o Estado do Rio de Janeiro; e 

- a tramitação interna do Processo nº SEI-08/001/050975/2019 (que aprova a Minuta do 

Manual para a Qualificação Procedimental e Processual das Aplicações de Sanções nos Casos 

de Descumprimento das Obrigações Advindas dos Contratos de Gestão Firmados com 

Organizações Sociais de Saúde), o qual está relacionado ao Processo nº SEI-

08/001/007277/2019 (que aprova a Minuta da presente Resolução); 

RESOLVE: 

Art. 1º - Delegar competência ao Coordenador de Processamento de Sanções das OSS para, 

nos termos da legislação em vigor, julgar e aplicar às Organizações Sociais de Saúde 

contratadas, seus gestores e responsáveis, bem como à entidade controladora, se houver, em 

primeiro grau administrativo, as penalidades de advertência e multa, previstas nos contratos 

de gestão firmados com o Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), em 

caso de descumprimento de obrigações contratuais ou normativas.  

Parágrafo Único - O prazo para proferir decisão em primeira instância nos processos 

administrativos sancionatórios que tratem de descumprimentos ocorridos em Contratos de 

Gestão vigentes será de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua instauração, admitida uma 

única prorrogação, por igual período, mediante despacho fundamentado. 

Art. 2º - A notificação dos atos processuais será feita, sem preferência de ordem: 

I - por agente público, se o notificado ou seu representante legal comparecer à SES para 

receber o documento; 



II - pelo correio, através de correspondência com aviso de recebimento;  

III - por meio eletrônico; 

IV - por publicação no Diário Oficial do Estado. 

§ 1º - Os signatários dos instrumentos contratuais celebrados com a Secretaria de Estado de 

Saúde são obrigados a manter o cadastro atualizado, com endereço físico e eletrônico, para 

efeito de recebimento de notificações, bem como aderir aos sistemas de comunicação e de 

gestão de processos oficiais utilizados pela administração pública, quando demandados. 

§ 2º - No caso de ser a notificada pessoa jurídica, será válida a entrega da notificação a quem 

possuir poderes de gerência geral ou de  administração ou a funcionário responsável pelo 

recebimento de correspondências, ainda que terceirizado ou prestador de serviços, desde que 

seja expressa e inequívoca a data de recebimento.  

§ 3º - Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a 

entrega da notificação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de 

correspondência. Havendo recusa do funcionário da notificada, o portador da notificação 

poderá declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência 

encontra-se ausente. 

§ 4º - O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar suas alegações de 

defesa, de forma escrita, contados a partir da data do recebimento da notificação. 

Art. 3º - Após proferida decisão que imponha sanção pecuniária, os autos deverão ser 

encaminhados à Subsecretaria Executiva para que esta informe à Coordenação de 

Processamento de Sanções das OSS, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a forma pela qual deverá 

ser realizado o pagamento da multa imposta. 

§ 1º - A Coordenação de Processamento de Sanções das OSS, após a manifestação prevista no 

caput, notificará a OSS da decisão proferida, bem como da obrigação de pagamento da multa 

imposta no prazo de 15 (dias) úteis, contados da data do recebimento da notificação.  

§ 2º - A Subsecretaria Executiva será responsável pelo acompanhamento do correto 

recolhimento da multa imposta.  

§ 3º - Caso a sancionada realize o pagamento dos valores da multa aplicada, integral e 

tempestivamente, os autos deverão retornar à Coordenação de Processamento de Sanções 

das OSS, para registros de controle, com posterior encaminhamento ao seu órgão de origem, 

de modo que este promova o devido arquivamento. 

§ 4º - Nos casos de não comprovação, no prazo estipulado no parágrafo primeiro, do 

pagamento da multa ou seu pagamento parcial, os autos deverão ser encaminhados pela 

Subsecretaria Executiva ao setor técnico competente, qual seja, Assessoria de Contabilidade - 

UCT/SES, para emissão de nota de débito, consoante artigo 67 e seguintes da Lei Estadual n° 

287/1979. 



§ 5º - Após a emissão da nota de débito, caberá à Corregedoria Geral da SES seu 

encaminhamento à Procuradoria de Dívida Ativa, para inscrição em dívida ativa, nos moldes do 

art. 1°, II da Lei Complementar Estadual n° 15/80, e consequente cobrança judicial e 

extrajudicial, sem necessidade de remessa prévia à Subsecretaria Jurídica. 

§ 6º - Caberá à Corregedoria Geral da SES, após o encaminhamento da nota de débito à 

Procuradoria da Dívida Ativa, dar ciência à Coordenação de Processamento de Sanções das 

OSS. 

Art. 4º - Fica delegada a competência ao Corregedor Geral da SES para, nos termos da 

legislação em vigor, julgar os recursos administrativos interpostos contra decisões proferidas 

em primeira instância administrativa em face das Organizações Sociais de Saúde. 

Art. 5° - O recurso administrativo tratado no artigo 4°deverá ser interposto no prazo de 15 

(quinze) dias úteis a contar da ciência da decisão e ser dirigido à autoridade que proferiu a 

decisão recorrida, que poderá rever sua decisão em 15 (quinze) dias úteis, ou remetê-lo à 

autoridade responsável por sua apreciação. 

Parágrafo Único - O prazo para proferir decisão em segunda instância no processo 

administrativo sancionatório será de 60 (sessenta) dias para aqueles que apuram 

descumprimento em contratos de gestão vigentes, a contar do recebimento do recurso, 

admitida uma única prorrogação, por igual período, por despacho fundamentado. 

Art. 6º - Os prazos para proferir decisões, tanto em primeira quanto em segunda instâncias, 

mencionados no art. 1º, § 2º e art. 5º, Parágrafo Único, respectivamente, passarão a vigorar 

para processos administrativos sancionatórios instaurados após a publicação da presente 

Resolução. 

Art. 7º - Fica aprovado o Manual para a Qualificação Procedimental e Processual das 

Aplicações de Sanções nos Casos de Descumprimento das Obrigações Advindas dos Contratos 

de Gestão Firmados com Organizações Sociais de Saúde, que compõe a presente Resolução.  

Parágrafo Único - O Manual citado no caput está disponível para acesso no sítio eletrônico 

sei.fazenda.rj.gov.br (Pesquisa Pública - SEI-RJ), nos indexadores nº 5834386 e nº 5834463, 

contido nos autos do Processo nº SEI-08/001/007277/2019, bem como deverá o mesmo ser 

disponibilizado no sítio eletrônico da SES (saude.rj. gov. br). 

Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Resolução SES nº 1.825, de 26 de março 2019, e a 

Resolução SES nº 1.929, de 05 de novembro de 2019. 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2020 

ALEX BOUSQUET 

Secretário de Estado de Saúde 

 


