
RESOLUÇÃO SES Nº 2488 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021 

ALTERA A RESOLUÇÃO SES Nº 2324, DE 21 DE JUNHO DE 2021, QUE DELEGA COMPETÊNCIA 

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

ÂMBITO DOS CONTRATOS DE GESTÃO.  

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

especialmente pelo art. 20 da Lei nº 6.043, de 19 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, e  

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 - OSS e o Estado do Rio de Janeiro;  

- 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 aprovou a Resolução SES nº 2064 de 20 de julho de 2020; - o 

Parecer nº 504/2020/SES/SUBJUR proferido no processo SEI320001/003206/2020 opinando 

pelo cabimento da exclusão da Coordenação de Processamento de Sanções das Organizações 

Sociais de Saúde - COOPOSS da estrutura da UCS, com sua realocação em outra Subsecretaria; 

e 

 - a Resolução SES Nº 2324, de 21 de junho de 2021, que delega competência para a prática de 

atos administrativos, voltados à aplicação de sanções, no âmbito dos contratos de gestão;  

RESOLVE:  

Art. 1º - Alterar o artigo 3º da Resolução SES nº 2324, de 21 de junho de 2021, que passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

Art. 3º - Após proferida decisão que imponha sanção pecuniária, a Assessoria Técnica de 

Processamento de Sanções das OSS informará à Subsecretaria do Fundo Estadual de Saúde, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a forma pela qual deverá ser realizado o pagamento da multa 

imposta.  

§ 1º - A Subsecretaria do Fundo Estadual de Saúde, após a manifestação prevista no caput 

deste artigo, emitirá Guia de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro - GRE e, em seguida, 



encaminhará os autos à Subsecretaria de Gestão Estratégica que 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 o Fundo Estadual de Saúde 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 Assessoria Técnica 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 do pagamento da multa ou seu pagamento parcial, no 

prazo estipulado no parágrafo primeiro, os autos deverão ser encaminhados pela 

Subsecretaria do Fundo Estadual de Saúde à Coordenação de Contabilidade - SES/COOCC, 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 Subsecretaria do Fundo Estadual de Saúde o 

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 da SES.  

§ 6º - Caberá à Subsecretaria do Fundo Estadual de Saúde, após o encaminhamento da nota de 

débito à Procuradoria da Dívida Ativa, dar ciência à Assessoria Técnica de Processamento de 

Sanções das OSS.  

Art. 2º - Ficam mantidas as demais disposições contidas na Resolução SES nº 2324, de 21 de 

junho de 2021.  

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário.  

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2021 

ALEXANDRE O. CHIEPPE 

Secretário de Estado de Saúde 

 


