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DISPÕE sobre normas de transparência
ativa referentes às organizações sociais de
saúde (OSS), em contratos de gestão
celebrados com o Estado do Amazonas, na

forma que especifica, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art.1e - Ficam as Organizações Sociais de Saúde (OSS) em contrato de gestão com Executivo

Estadual, obrigadas a divulgar informações, em seus sites ou no Portal da Transparência do

Governo do Estado do Amazonas, relativas às verbas recebidas dos Cofres Públicos.

Parágrafo Único -A divulgação, referida no caput, deverá ser mensal e conter informações

relativas às suas ações de cunho financeiro e patrimonial, como compras, contratações,

salários, pagamentos, recebimentos, empréstimos e quaisquer outras que envolvam bens ou

va lores.

Art.2s - O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará a entidade infratora a suspensão do

recebimento de subvenções, a qualquer título, do Governo do Estado, até que seja

normalizada a irregularidade.

Parágrafo Único -A sanção referida no caput deste artigo será aplicada após conclusão de

processo administrativo instaurado para esse fim, sendo assegurado ao infrator o direito ao

contraditório e a ampla defesa.

Art.3e - Caberá à Secretaria de Estado de Saúde fiscalizar e exigir das OSS o cumprimento do

aqui referido e autuar expediente administrativo para aplicar as sanções previstas, caso

necessário.

Art. 4e - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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A prestação de serviços públicos, tradicionalmente, é levada a cabo pela

administração pública direta ou indireta. Entretanto, como forma de descentralizar e

aumentar o acesso de todos aos serviços públicos essenciais, são utilizadas, de forma ampla, as

modalidades distintas de contratação de pessoas jurídicas de direito privado, muitas delas sem

finalidade de lucro, para a prestação de serviços.

Nesse sentido, como forma de permitir a fiscalização e o controle dessas entidades
que prestam serviços públicos, cumpre imprimir uma maior transparência na gestão dos

recursos públicos mediante criação de mecanismos de prestação de contas próprios para essas

estrutu rações ju ríd icas,

Tendo em vista a característica pública de verbas que subvencionam essas atividades,

a destinação dos valores repassados é de interesse da coletividade, que, como contrapartida,
tem o direito de controlara sua aplicação mediante acesso rápido às informações relativas aos

repasses.

Por tais razões submete-se tal Projeto para apreciação desta Casa Legislativa

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do EsrADo Do AMAzoNAs, em Manaus, 08 de abril de

2019
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