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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SÃO GONÇALO 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

Em, 24 de outubro de 2017. 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 210/2017 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O 
ORÇAMENTO E O QUADRO DE 
DETALHAMENTO DA DESPESA DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
ADMINISTRAÇÃO E DE ESPORTE E LAZER. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Mu nicipal nº 
701 de 05 de janeiro de 2017, Lei Federal nº 4.320 de 17 de 
março de 1964 e com a Lei Orgânica Municipal. 

Considerando o solicitado e justificado nos ofícios  nº 
396/GAB.SEMEL/2017 de 06 de setembro de 2017, 
047/SUPCONTRAT/2017 de 11 de outubro de 2017 e 
1637/GP/2017 de 23 de outubro de 2017, DECRETA: 

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e altera do o 
Orçamento, na forma do Anexo, das secretarias Munic ipais de 
Administração e de Esporte e Lazer no valor de R$ 6 05.410,00 
(Seiscentos e cinco mil e quatrocentos e dez reais) . 

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo ante rior, 
ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da D espesa 
e o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pel o Decreto 
nº 011 de 13 de janeiro de 2017 e Lei nº 700 de 05 de janeiro 
de 2017. 

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenie n-
tes de anulação parcial de dotações orçamentárias. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

São Gonçalo, 23 de outubro de 2017. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
ANEXO DECRETO Nº 210/2017 
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 
2017 
Órgãos: Secretarias Municipais de Administração e d e Espor-
te e Lazer. 

VALOR (R$ 1) PROGRAMA 
DE 

TRABALHO 

NATUREZA  
DA 

DESPESA 

DESP. F. 

ACRÉSCIMO CANCELAMENTO 

20.22.04.122.1001.2.178 3.3.90.39.00 29 00 0,00 600.000,00 

20.22.28.846.4006.2.048 3.3.90.47.00 55 00 600.000,00 0,00 

20.29.04.122.1001.2.117 3.1.90.94.00 344 00 5.410,00 0,00 

 3.3.90.39.00 348 00 0,00 5.410,00 

TOTAL 605.410,00 605.410,00 
 

SEMAD 
PORTARIA Nº 2629/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso 
das suas atribuições legais, e tendo em vista o dis posto no 
inciso I, do artigo 10, Lei nº 050/91 de 05 de deze mbro de 
1991, RESOLVE:  

Nomear, a partir de 23 de outubro de 2017, em virtu de 
da habilitação obtida em Concurso Público, homologa do em 
11 de abril de 2011, a candidata classificada para o cargo de 
Técnico de Apoio Especializado/Saneamento e Meio Am biente 
(deficiente), de acordo com o Processo Judicial nº 0016177-
32.2017.8.19.0004 e proc. adm nº 32752/2017 confirm ando a 
liminar, determinando a nomeação ao cargo pretendid o: 

Classificação Inscrição Nome 

1º 7329687 Isabela Priscylla Leal Lalanne 

São Gonçalo, 20 de outubro de 2017. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 

SEMED 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
Nº 003/2017 
PROCESSO nº: 18.425/2016 
PARTES:  Prefeitura Municipal de São Gonçalo, por i ntermé-
dio da Secretaria Municipal de Educação e a Empresa  V.F. da 
Rosa Refeições  
OBJETO: retificação da cláusula 3ª do Contrato de n º 
03/SEMED/2017 

ONDE SE LÊ: A despesa decorrente desta Licitação, n o 
valor estimativo de R$ 17.028.494,28 (dezessete mil hões, vinte 
e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e  vinte e oito 
centavos) correrá a conta do PT: 2027.12.361.2003.2 .008, Na-
tureza da Despesa: 3.3.90.30.00, Fonte: 00 e 01, se ndo R$ 
9.933.288,33 (nove milhões, novecentos e trinta e t rês mil, 
duzentos e oitenta e oito reais e trinta e três cen tavos) refe-
rentes ao exercício de 2017 e o restante será empen hado à 
conta do exercício de 2018; 

LEIA-SE: A despesa decorrente desta Licitação, no v alor 
estimativo de R$ 17.028.494,28 (dezessete milhões, vinte e 
oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e v inte e oito 
centavos) correrá a conta do PT: 2027.12.361.2003.2 .008, Na-
tureza da Despesa: 3.3.90.30.00, Fonte: 00 e 01, se ndo R$ 
9.933.288,33 (nove milhões, novecentos e trinta e t rês mil, 
duzentos e oitenta e oito reais e trinta e três cen tavos) refe-
rentes ao exercício de 2017 (deste valor será R$ 2. 015.204,74 
à conta da fonte 01 e R$ 7.918.083,59 à conta da fo nte 00) e o 
restante será empenhado à conta do exercício de 201 8. 

JOSÉ AUGUSTO ABREU  NUNES 
Secretário Municipal de Educação 

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 
PROCESSO: 43.731/2017 
PARTES:  Prefeitura Municipal de São Gonçalo, por i ntermé-
dio da Secretaria Municipal de Educação e a Associa ção As-
sistencial Educacional Macadeski 
OBJETO: Reconhecimento de Dívida dos  pagamentos do s 
meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017. 
VALOR: R$ 49.983,00 (Quarenta e nove mil, novecento s e 
oitenta e três reais)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2027.12.366.2032.2.152, ND: 
33.50.43.00, Fonte: 00, Código Reduzido: 1092 

JOSÉ AUGUSTO ABREU  NUNES 
Secretário Municipal de Educação 

SMDSIA 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 42.527/2017 
Consubstanciada no PARECER nº 67/PNTA/2017, exarado  
pela Procuradoria Geral do Município, e de acordo c om o 
Decreto nº 186/2013 publicado no Diário Oficial em 25 de julho 
de 2013 e no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8 .666/93, RA-
TIFICO a situação de dispensa de licitação do segui nte con-
trato de locação: 
Processo nº 42.527/2017 
Localização do imóvel: Rua Prado Lopes, nº 834, Jar dim Cata-
rina, São Gonçalo/RJ, para o funcionamento da RESID ENCIA 
INCLUSIVA. 
Valor Global do Contrato: R$ 96.000,00 (noventa e s eis mil 
reais). 
Prazo do Contrato: 24 (vinte e quatro meses), inici ando-se em 
1º de outubro de 2017 e findando em 30 de setembro de 2019. 
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 
2345.08.244.2082.2257, Natureza da Despesa: 3.3.90. 36.00, 
Fonte do recurso: 00. 

São Gonçalo, 18 de outubro de 2017.  
MARLOS LUIZ DE ARAÚJO COSTA 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social,  
Infância e Adolescência 

EXTRATO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42.527/2017 –  
CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO-RESIDENCIAL 
Espécie: Contrato de Locação não-residencial nº 42. 527/2017 
Locatário: Prefeitura Municipal de São Gonçalo. 
Locador: PAULO CÉZAR DA SILVA E VILMA VIEIRA DA SIL VA 
Objeto: Locação do imóvel situado na Rua Prado Lope s, nº 
834, Jardim Catarina, São Gonçalo/RJ. 
Funcionamento da RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Prazo: 24 (vinte quatro) meses, com início em 01 de  outubro 
de 2017 a 30 de setembro de 2019. 
Valor: O valor mensal da locação é de R$ 4.000,00 ( Quatro mil 
reais). 
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho nº 
2345.08.244.2082.2257, Natureza da Despesa: 3.3.90. 36.00, 
Fonte do recurso: 00 , Fundo Municipal de Assistênc ia Social 
de São Gonçalo – FMAS. 
Legislação Aplicável: O presente Termo tem por fund amento 
legal o art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93.  

São Gonçalo, 31 de maio  de 2017. 

i. e x e
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MARLOS LUIZ DE ARAUJO COSTA 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social,  
Infância e Adolescência 

PORTARIA Nº 037/2017 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS 
NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, MARLOS LUIZ DE 
ARAÚJO COSTA, no uso das atribuições legais que lhe  são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE:  

Art. 1º - Designar os servidores Mariângela Dias V.  de 
Oliveira – Matrícula 12.390, Danusa T. Borges de Fa ria – Ma-
trícula 117.414, Cleber da Silva Araújo - Matrícula  118.436, 
Paulo dos Santos Negris - Matrícula 118.469, Cosme Luiz Lei-
te de Oliveira - Matrícula 118.469, conforme Art. 5 8 da lei 
8.666/93 para atuarem como fiscais no âmbito da Esp ecial de 
Assistência Social, no Contrato de Locação abaixo d etermi-
nado, celebrado no Município de São Gonçalo no âmbi to do 
Fundo Municipal de Assistência Social. 

Processo Vigência FAVORECIDO OBJETO 

42.527/2017 01/10/17 à 30/09/2019 
PAULO CEZAR DA 
SILVA E VILMA VIEIRA 
DA SILVA 

RESIDENCIA  
INCLUSIVA 

Art. 2º - Os fiscais deverão atestar todas as despe sas 
relacionadas no âmbito da Proteção Especial de Assi stência 
Social, incluindo os prestadores de serviços Pessoa  Física e 
Jurídica e as concessionárias de água, luz e telefo ne. 

Art. 3º - Os fiscais deverão acompanhar, fiscalizar  e 
atestar a efetiva execução do objeto contratado rel atando 
eventuais ocorrências referente a inexecução total ou parcial 
do objeto estabelecido no contrato. 

Art. 4º - As divergências  na execução do contrato de-
verão ser anotadas em registro próprio, determinand o o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeit os observa-
dos. 

Art. 5º - As decisões e providências que ultrapassa rem 
a competência do representante deverão ser solicita das aos 
seus superiores em tempo hábil para a adoção das me didas 
cabíveis. 

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de s ua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Art. 7º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
MARLOS LUIZ DE ARAÚJO COSTA 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social,  
Infância e Adolescência 

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PUBLICADO NO 
DIÁRIO OFICIAL DO DIA 17/10/2017 
Processo Administrativo: 42.191/2017 

Onde se lê: Natureza da despesa: 3.3.50.43.00; 
Leia-se: Natureza da Despesa 3.3.90.39.00. 

São Gonçalo, 18 de outubro de 2017. 
MARLOS LUIZ DE ARAÚJO COSTA 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,  
Infância e Adolescência 

COPEDE 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE Nº 06/2017 DO 

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE 
SÃO GONÇALO – COPEDE 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezes sete, às 
14:00  horas , deu-se início à Reunião Ordinária de  nº 06/2017 
deste Conselho, realizada na Sala de Reunião dos Co nselhos, 
localizada no Anexo da Prefeitura, sob a Presidênci a  do Sr. 
Carlos Raimundo e demais Conselheiros, cujas assina turas 
constam em livro próprio de presença, para tratarem  da se-
guinte pauta: 1 – Transporte. Iniciou-se a reunião com o Se-
nhor Herman da Secretaria de Transporte, se apresen tando. 
Senhor Carlos disse que na última vistoria de ônibu s realiza-
da pela Secretaria de Transporte, solicitou que o C onselho 
fosse convidado para estar presente, o que não acon teceu e 
fala que a partir de agora não haverá vistoria fech ada, irá ao 
MP, o Conselho irá se opor. O Senhor Herman respond eu que 
ele é do setor de transporte escolar. Que houve mud ança de 
três Secretários até agora. Senhor Carlos disse que  há 10 
anos aguarda providências da Secretaria de Transpor tes em 
rever os procedimentos que são necessários para as pessoas 
com deficiência. Senhora Mila Ferreira falou que se ria inte-

ressante a convocação dos secretários para esclarec er os 
temas e conhecerem a leitura do Conselho. Senhor He rman 
disse que há uma crise geral no país. Crise finance ira, redu-
ção de cargos comissionados a fim de ter recursos e  poder 
realizar os trabalhos. Disse que o canal está abert o ao diálo-
go. Convidou todos a irem à Secretaria de Transport es. Se-
nhor Carlos lembrou que não existe acessibilidade n o prédio 
do SEMTRANS. Também falou que as pessoas com defici ên-
cia estão cansadas e que não há número mínimo de ôn ibus 
que atenda os deficientes; são 40 a 50 minutos espe rando um 
ônibus no ponto. Isso não depende de dinheiro, mas é ques-
tão de colocar mais carros na linha. O empresário n ão quer 
gastar nada; os ônibus parecem carroças. Senhor Car los 
disse que o Secretário de Transporte precisa verifi car. Os 
empresários colocam ônibus velho e sem acessibilida de nas 
ruas. Vamos nos mobilizar para não permitir essa vi storia 
feita nos escritórios. Nossos ônibus não tem real v istoria. São 
mais ou menos 900 veículos. Somente 100 foram visto riados. 
Fazem vista grossa. Senhor Francisco falou da dific uldade 
com que os ônibus trafegam em São Gonçalo. Senhor C arlos 
disse que luta para corrigir o transporte coletivo,  que as pes-
soas acham que o Conselho não funciona, não querem saber 
do Conselho; e lembrou um ditado popular “Pau que d á em 
Chico, dá em Francisco”. Desculpou-se pela indignaç ão. Se-
nhor Herman relatou que sua mãe também sofre com o trans-
porte no município. A população deve ter um caminho  me-
lhor. Disse que será um canal aberto e irão encamin har as 
questões ao Secretário para que ele tome ciência. S enhor 
Carlos lembrou que já é o terceiro prefeito em 10 a nos, que já 
foi feito denúncia, e os deficientes não tem acessi bilidade 
nenhuma. Destacou que o COPEDE é um Conselho import an-
te, é um apoio para a população deficiente. A Subse cretária 
Tânia Loyola vai reiterar o convite ao Secretário d e Transpor-
te. Disse também que se houveram trocas é porque o prefeito 
pensou no melhor. Senhor Herman disse que o atual S ecretá-
rio é delegado, e está se inteirando dos trabalhos da Secreta-
ria de Transportes. A Subsecretária Tânia Loyola di sse que o 
fato de ser delegado não o impede de abraçar a Secr etaria de 
Transportes, e falou de seu exemplo pessoal quando assumiu 
a Subsecretaria de Pessoa com Deficiência e ela mes ma não 
tem deficiência. É mais coerente que o próprio Secr etário 
venha e responda às questões das pessoas no Conselh o, 
para ficar mais direcionado. Senhora Joellen apoiou . Senhor 
Herman sugeriu que a Secretaria de Infraestrutura t ambém 
seja convidada a estar na próxima reunião. Senhor C arlos 
lembrou que a lei da acessibilidade foi promulgada em 2010. 
Houve tempo para as empresas se adequarem. As empre sas 
pediram mais prazo. Ano retrasado acabou este prazo . O em-
presário de transporte não quer conversar. Temos qu e falar 
com o poder publico. Senhor Carlos disse que não so ssega 
enquanto não colocar o empresário na cadeia, diante  do so-
frimento das pessoas com deficiência e dos idosos n a rotina 
de uso do transporte publico. Senhor Herman sugeriu  convi-
dar o procurador de justiça. A Subsecretária Tânia Loyola 
marcará uma nova reunião, para os conselheiros esco lherem 
a data da reunião extraordinária. Senhora Joellen d isse que 
dia 14 não poderá vir. A Senhora Mila sugeriu pales tra para 
sensibilizar e mostrar a lei brasileira de inclusão . Falou da 
existência da Moabe (ONG dedicada ao autista). Marc ada reu-
nião extraordinária para próximo dia 14 de Julho, à s 14 horas. 
Senhora Mila sugeriu convidar um representante da O AB. 
Senhor Carlos disse que o Copede tem sociedade civi l e go-
verno, podemos convidar, mas não há necessidade, po is já 
temos representatividade. O Conselho está apto a re solver 
qualquer situação no transporte. Senhora Mila expli cou que é 
importante que os munícipes e secretários conheçam o Con-
selho de Direitos. Se a lei fosse cumprida não have ria neces-
sidade do Conselho. Senhora Tânia lembrou que o rep resen-
tante da OAB é deficiente visual. Senhor Francisco falou que 
é amigo do representante da OAB. Joellen sugeriu re alizar um 
Mini Fórum. Senhor Carlos vai convidar a OAB e a Co missão 
da PcD na Câmara para amarrar essas questões. Senho r Clei-
ton não compareceu, mas será nomeado Conselheiro do  Co-
pede. A Subsecretária Tânia foi indicada por maiori a a ser 
Vice-Presidente do Conselho. E nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada às 16h35min e, Sandra Pacheco  lavrou 
esta ata que segue assinada pelo Senhor Presidente.  
Encerrada reunião às 16.35h. 
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CARLOS RAYMUNDO DE CASTRO 

Presidente do COPEDE/SG 
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Continuação do D.O.E. em 24/10/2017
Designa:
a  contar  de  01  de  novembro  de  2017,  NILSON
NASCIMENTO MOTTA JUNIOR - Mat.: 17824, para responder
pela função gratificada de Supervisor - Símbolo FG-01, em
virtude das férias do(a) servidor(a) Mauricio Silva Ribeiro -
Mat.:  13552,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Segurança
Pública, fazendo jus somente a remuneração da referida
função.
Port. nº 2557/2017
Exonera:
a contar de 23 de outubro de 2017, NELZIMAR ROCHA DE
MORAES  -  Mat.:  120575,  do  cargo  em  comissão  de
Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal
de Saúde e Defesa Civil.
Port. nº 2639/2017
Torna sem efeito:
a nomeação de MARCELO CLEMENTINO DE ARAUJO - CPF:
020.***.***-99, na Portaria nº 2329/2017, para exercer o
cargo em comissão de Subdiretor de Divisão -  Símbolo
DAS-04, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2642/2017
Torna sem efeito:
a nomeação de CELINA MOREIRA - CPF: 949.***.***-68, na
Portaria nº 2141/2017, para exercer o cargo em comissão
de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria Municipal
de Educação.
Port. nº 2643/2017


