
PORTARIA SUBCG Nº 102 DE 31 DE MARÇO DE 2021 

INSTAURA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 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 pela il. Conselheira Marianna Montebello Willeman, nos autos do Processo 

TCE/RJ 105.779-2/2014. 

RESOLVE: 

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

contido nos autos do processo nº SEI- 320001/000513/2021, visando a identificação dos 

possíveis responsáveis e a quantificação pecuniária do dano eventualmente ocorrido em 

decorrência da Ata de Registro de Preços n° 023/2009, resultante de licitação realizada a partir 

do Pregão Eletrônico n° 300/2008, a ser realizada no prazo de cento e vinte dias, “nos moldes 

estabelecidos no §1º, do artigo 10, da Lei Complementar nº 63/90, encaminhando a esta Corte 

de Contas, na forma e no prazo previsto no inciso I, do artigo 12, da Deliberação TCE-RJ nº 

279/17, observado o disposto no artigo 13, da Deliberação TCE-RJ nº 279/17, alertando-o, que  

o não atendimento no prazo assinalado sujeitará a autoridade responsável às sanções 

previstas no inciso IV, art. 63 da Lei Complementar nº 63/90”. 

Art. 2º - Designar a Comissão de Tomada de Contas, que será formada pelos servidores Carla 

Pereira dos Santos de Almeida - ID: 4215070-1 (Presidente da Comissão) e Celso Ricardo 

Soares Guimarães - ID: 4216311-0, 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, 31 de março de 2021 

MARCIA REGINA DA SILVA DE MESQUITA 

Subsecretária de Controladoria Geral da SES 

 


