
RESOLUÇÃO SES Nº 2468 DE 06 DE OUTUBRO DE 2021 

DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE.  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que 

consta no Processo n° SEI080001/021550/2021, e  

CONSIDERANDO:  

- que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro definiu ser atribuição dos Secretários 

Estaduais o exercício e a prática de atos para a orientação, coordenação, supervisão e 

funcionamento dos órgãos e entidades da administração estadual na área de sua competência;  

- que no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual nº5427/2009 estabeleceu normas 

a serem observadas quando da expedição de atos de processos administrativos pelas 

autoridades competentes. - que na referida Lei Estadual nº 5427/2009, em seu art. 11, dispõe 

que um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar 

parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, quando for conveniente, em razão de 

circunstâncias de natureza técnica, social, econômica, jurídica ou territorial;  

RESOLVE:  

Art. 1° - Delegar competência a Anderson Carlos Mattos, Id. Funcional nº 5081955-0, 

Subsecretário de Gestão Estratégica, da Secretaria de Estado de Saúde para a prática dos 

seguintes atos:  

I - autorizar a concessão e o pagamento de diárias no âmbito de sua Subsecretaria;  

II - assinar documentos de mero expediente, declarações, despachos, Notas Técnicas e 

Portarias no âmbito de sua Subsecretaria;  

III - praticar atos necessários à instrução dos processos e procedimentos administrativos, 

inclusive provocando a manifestação para esclarecimentos e saneamentos das Subsecretarias 

que compõem a Secretaria de Estado de Saúde;  

IV - assinar termos de aceite de bens decorrentes dos contratos de gestão com as 

Organizações Sociais de Saúde;  

V - assinar Portaria de designação de servidor responsável pela guarda e conservação dos bens 

móveis patrimoniais da Secretaria de Estado de Saúde.  

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2021 

ALEXANDRE O. CHIEPPE 

Secretário de Estado de Saúde 


