
PORTARIA SUBCG SES Nº 100 DE 23 DE MARÇO DE 2021 

INSTAURA TOMADA DE CONTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A SUBSECRETÁRIA DE CONTROLADORIA GERAL DA SES, no uso de suas atribuições e 

competências e tendo em vista o disposto no Art. 1º da Resolução SES nº 2145, de 26 de 

outubro de 2020;  

CONSIDERANDO a comunicação advinda do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na 

decisão proferida pelo il. Conselheira Marianna Montebello Willeman, nos autos do Processo 

TCE/RJ n° 119.505- 7/ 2013. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Instaurar Tomada de Contas para apuração dos fatos, tendo em vista o contido nos 

autos do processo nº SEI- 080017/004731/2020, visando a identificação dos possíveis 

responsáveis e a quantificação pecuniária do dano eventualmente ocorrido em decorrência do 

e do Contrato de Gestão nº 033/2012, celebrado em 28/12/2012, entre o Estado do Rio de 

Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde - SES/RJ, e o Instituto D'Or de Gestão 

de Saúde Pública, cujo objeto é a operacionalização e execução dos serviços de saúde no 

Hospital Estadual da Criança, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis até o limite máximo 

de cinco anos, com valor de R$ 90.713.070,31 (noventa milhões, setecentos e treze mil, 

setenta reais trinta e um centavos). 

Art. 2º - Designar a Comissão de Tomada de Contas, que será for-mada pelos servidores Celso 

Ricardo Soares Guimarães - ID: 4216311-0 (Presidente da Comissão) e Wenceslau Caldeira 

Constantino - ID: 3096366-4, para realizarem, a partir da publicação desta Portaria. 

Art. 3º - Declarar que os servidores relacionados no art. 2º desta Portaria não se encontram 

impedidos, conforme dispõe o caput e parágrafo único do Art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 

279, de 24 de agosto de 2017, de atuarem no procedimento. 

Art. 4º - Os resultados dos trabalhos da Comissão de Tomada de Contas, materializados sob a 

forma de relatório, serão encaminhados à Subsecretaria de Controladoria Geral da SES. 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  

Rio de Janeiro, 23 de março de 2021 

MARCIA Regina da Silva de Mesquita 

Subsecretária de Controladoria Geral da SES 

 


