
RESOLUÇÃO SES Nº 2433 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 

INSTAURA TOMADA DE CONTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e competências, tendo em 

vista o que consta no Processo n° SEI-080002/001308/2021, e 

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

lavra do Exmª Conselheira Marianna Montebello Willeman, nos autos do Processo TCE/RJ n° 

100.008- 3/2021, em específico em seu Item II.1, cujo cumprimento se dá no Processo n° SEI-

080001/019792/2021; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Instaurar Tomada de Contas Especial, com a finalidade de quantificar eventual dano 

ao erário, no contexto do disposto no Item II.1 do Processo TCE-RJ 100.008-3/2021 (SEI-

080001/019792/2021), na lavra da Exmª Conselheira Marianna Willeman, em referência ao 

processo de seleção de OSS para a administração do Hospital Modular de Nova Iguaçu, tratada 

nos processos SEI 080001/024875/2020 e 080001/002748/2021, em que fora constatado o 

seguinte:  

a) Divergência da proposta econômica apresentada pela OSS Contratada em relação ao 

orçamento estimativo elaborado pela SES;  

b) Possível ocorrência de dano ao erário, a ser apurado em eventual processo de tomada de 

contas, tendo em vista a possibilidade de aquisição de itens de investimento por valores acima 

dos praticados pelo mercado.  

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

de Oliveira da Costa Pinto Queiroz - Id. Funcional n.º 3155499-7 - (Presidente) e Soraia Cristina 

Botelho Rosa - Id. Funcional n.º 3153475-9 - para realizarem, a partir da publicação desta 

Resolução. 

Art. 3º - Declarar que os servidores relacionados no art. 2º desta Resolução 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 ao Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde. 

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

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2021 

ALEXANDRE O. CHIEPPE 

Secretário de Estado de Saúde 

 


