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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SÃO GONÇALO 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

Em, 14 de julho de 2020. 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 171/2020 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS 
MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO PARA 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, 
DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS. 

O Prefeito de São Gonçalo, no uso das atribuições cons-
titucionais e legais, 

CONSIDERANDO que em pedido de Suspensão de Se-
gurança nº 0036361-16.2020.8.19.0000 foi determinado a sus-
pensão dos efeitos da decisão até o trânsito em julgado da 
decisão de mérito, proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda 
Pública nos autos do processo de nº 0117233-
15.2020.8.19.0001, por entender o manifesto interesse público e 
a grave lesão à ordem e à economia públicas que a decisão 
judicial impugnada causava; 

CONSIDERANDO a necessidade de retomada da eco-
nomia gonçalense, e, como corolário, as previsões de arreca-
dação de tributos, diante da dificuldade encontrada para reali-
zação dos compromissos orçamentários e financeiros, inclusi-
ve para pagamento de pessoal, que poderia acarretar prejuízos 
consideráveis a sociedade gonçalense, com sério gravame à 
economia e à ordem pública administrativa; 

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral, em ADI 6341, que corroborou a competência concorrente 
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na forma do 
artigo 23, inciso II, da Lei Maior, bem como § 9º do Art. 3º do 
Decreto Federal 10.282/2020; e 

CONSIDERANDO que a taxa de ocupação de leitos des-
tinados ao Covid-19 está abaixo de 50%, o que deduz que a taxa 
de contágio se mantém estável, mesmo depois da flexibilização 
das medidas restritivas. 

DECRETA: 
Art. 1º – Ficam mantidas as recomendações de isola-

mento social no Município de São Gonçalo até 31 de julho de 
2020. 

Art. 2º – O Decreto nº 142/2020 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 2º – ..............................……………………. 
……………………………………………………… 
II - Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimento 

congêneres, limitando o atendimento ao público a 40% (quaren-
ta por cento) da sua capacidade de lotação, com a normalidade 
de entrega e retirada de alimentos no próprio estabelecimento, 
vedado a modalidade de “self service”; 

Art. 3º – O Decreto nº 131/2020 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 16 – ..............................……………………. 
………………………………………………………§ 3 As Co-

missões e os Conselhos poderão realizar suas reuniões pre-
sencialmente ou mediante a utilização de tecnologias de infor-
mação e de comunicação (videoconferência), enquanto perdu-
rar o estado de Pandemia decorrente da COVID-19, observada a 
necessidade, bem como as regras de isolamento. 

Art. 24 – ..............................……………………. 
……………………………………………………… 
§ 12 .......................………………………………. 
……………………………………………………… 
III – vedação de circulação de crianças menores de 05 

(cinco) anos nos estabelecimentos comerciais; 
Art. 4º – Ficam prorrogadas até o dia 31 de julho de 

2020, todas as medidas dos Decretos Municipais 131/2020, 
136/2020, 139/2020, 142/2020, 146/2020, 148/2020 e 151/2020. 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

São Gonçalo, 14 de julho de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 

DECRETO Nº 172/2020 

DISPÕE SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES 
DAS ACADEMIAS E DA CRIAÇÃO DO 
CERTIFICADO DE CONDUTAS PREVENTIVAS 
CONTRA O COVID-19 DENOMINADO 
“ACADEMIA SAUDÁVEL” E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIA. 

O Prefeito de São Gonçalo, no uso das atribuições cons-
titucionais e legais, 

CONSIDERANDO que em pedido de Suspensão de Se-
gurança nº 0036361-16.2020.8.19.0000 foi determinado a sus-
pensão dos efeitos da decisão até o trânsito em julgado da 
decisão de mérito, proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda 
Pública nos autos do processo de nº 0117233-
15.2020.8.19.0001, por entender o manifesto interesse público e 
a grave lesão à ordem e à economia públicas que a decisão 
judicial impugnada causava; 

CONSIDERANDO a necessidade de retomada da eco-
nomia gonçalense, e, como corolário, as previsões de arreca-
dação de tributos, diante da dificuldade encontrada para reali-
zação dos compromissos orçamentários e financeiros, inclusi-
ve para pagamento de pessoal, que poderia acarretar prejuízos 
consideráveis a sociedade gonçalense, com sério gravame à 
economia e à ordem pública administrativa; 

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral, em ADI 6341, que corroborou a competência concorrente 
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na forma do 
artigo 23, inciso II, da Lei Maior, bem como § 9º do Art. 3º do 
Decreto Federal 10.282/2020;  

CONSIDERANDO que a taxa de ocupação de leitos des-
tinados ao Covid-19 está abaixo de 50%, o que deduz que a taxa 
de contágio se mantém estável, mesmo depois da flexibilização 
das medidas restritivas; e 

CONSIDERANDO o conjunto de Normas e Condutas 
descritas no Ofício do Conselho Regional de Educação Física 
da 1ª. Região CREF1 RJ nº 270/2020.  

DECRETA: 
Art. 1º – O art. 2º do Decreto nº 142/2020 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
Art. 2º – ..............................……………………. 
……………………………………………………… 
XI – atividades de ginástica ao ar livre, vedado ativi-
dades esportivas que possuam contato; 
XII – academias, estúdios de musculação, estúdio de 
pilates, centro de ginástica e estabelecimentos simi-
lares. 

Art. 2º – As atividades do referido inciso XI do art. 2º, 
além de seguir as determinações do § 12 do art. 24 do Decreto 
131/20, deverá ser mantido o distanciamento mínimo de dois 
metros entre os participantes das atividades de ginástica. 

Art. 3º – Para o funcionamento das atividades do referi-
do inciso XII do art. 2º, os estabelecimentos deverão obter o 
certificado “Academia Segura” junto a Secretaria de Esporte e 
Lazer de São Gonçalo, seguindo, além das determinações do § 
12 do art. 24 do Decreto 131/2020, as seguintes medidas: 

I - Para as atividades físico-desportivas que usualmente 
tem contato físico como as lutas, determina-se que o treina-
mento, neste momento de pandemia, seja pautado em técnicas 
de movimento e condicionamento físico em geral, ficando proi-
bido o treinamento coletivo com a realização de contato físico;  

II - Fica vedado o compartilhamento de aparelhos, ins-
trumentos, pesos, etc., sem prévia e rigorosa higienização dos 
mesmos, mediante utilização de álcool 70º. ou hipoclorito de 
sódio (solução de 50 ml de água sanitária para 01 litro de água), 
assim como das mãos dos alunos/praticantes e dos professo-
res/instrutores por meio de álcool 70º; 

III - A permanência dos clientes no estabelecimento de-
verá ser permitida em consonância com cada realidade, man-
tendo a distância mínima de segurança sanitária de 2m² e, ob-
servando-se intervalos de 20 minutos entre as turmas para saí-
da, higienização de aparelhos e solo de acordo com itens ante-
riores, e entrada da nova turma; 

IV - Fica permitido o acesso, circulação e permanência 
de no máximo uma pessoa para cada 2 (dois) metros quadrados 
de área total interna; 

V – Deverá ser mantido o distanciamento mínimo de 
dois metros entre equipamentos; 
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VI - Nas salas de aulas coletivas o piso deverá ser de-

marcado com o distanciamento mínimo de dois metros entre os 
usuários; 

VII – os vestiários e as saunas devem permanecer fe-
chados, sendo autorizado somente o uso dos sanitários; 

VIII - bloqueio dos bebedouros coletivos, ressalvado pa-
ra abastecimento de garrafas individuais trazidas pelos clien-
tes; 

IX – As áreas destinadas à alimentação (lanchonete, ca-
fé e similares) deverão permanecer fechadas; 

X – Deverão ser disponibilizados frascos com álcool em 
gel 70% (dispenser) em todas as áreas do estabelecimento, 
sendo que nas salas de musculação deverão ser mantidos no 
mínimo cinco frascos para uso; 

XI – proceder com a higienização dos equipamentos in-
dividuais (colchonetes, halteres e similares) e das salas de au-
las coletivas sempre ao término de cada uso; 

XII – limpeza e desinfecção frequente dos sistemas de 
ar-condicionado, por empresa especializada, com emissão de 
certificado a ser apresentado aos fiscais da Secretaria de Es-
porte e Lazer, quando solicitado, sob pena de interdição; 

XIII – garantia de circulação de ar com, no mínimo, 01 
(uma) porta ou 01 (uma) janela abertas; 

XIV – Equipamentos e aparelhos de uso comum que não 
sejam possíveis de serem higienizados devem ser evitados, 
neste momento;  

XV – Equipamentos e aparelhos de uso comum que se-
jam possíveis de serem higienizados devem ser utilizados de 
forma intercalada (um em funcionamento e um sem uso) ou 
com pelo menos dois metros de distância entre eles; 

XVI – Renovar todo o ar ambiente, de acordo com exi-
gência da legislação, e fazer a troca dos filtros de ar, no míni-
mo, uma vez por mês, usando pastilhas adequadas para higie-
nização das bandejas dos aparelhos de ar-condicionado; 

XVII – Disponibilizar, próximo a borda das piscinas, re-
cipiente de álcool em gel a 70% para que clientes usem antes 
de tocar na escada ou nas bordas e, também, observar as nor-
mas de distanciamento e higiene recomendadas; 

XVIII – Limpar escadas e corrimão após cada aula; 
XIX – Cobrar uso de chinelos nas áreas aquáticas.  
§ 1º Ficam vedadas as aulas para pessoas que não se-

jam residentes e domiciliadas no Município de São Gonçalo. 
§ 2º É obrigatória a desativação e a retirada de catra-

ca/roleta, devendo os estabelecimentos utilizarem outro tipo de 
controle de entrada de alunos, cuja presença será autorizada 
apenas com hora marcada, sem toque em controles biométri-
cos ou de catracas.  

§ 3º Os estabelecimentos deverão manter o presente 
Decreto, seu anexo I e o Certificado “Academia Segura” afixa-
dos, em seus murais ou paredes. 

Art. 4º – Para a obtenção do Certificado “Academia Se-
gura”, os estabelecimentos interessados deverão cumprir as 
exigências do artigo 3º deste Decreto e, posteriormente, reque-
rer tal autorização de funcionamento junto à Secretaria de Es-
porte e Lazer de São Gonçalo. 

§ 1º – O certificado “Academia Segura” terá validade de 
três meses, devendo ser renovado mediante requerimento do 
estabelecimento interessado. 

§ 2º – A autoridade competente se resguarda o direito 
de suspender o certificado “Academia Segura” caso seja com-
provado o descumprimento das regras editadas pelo Município 
de São Gonçalo e pelo órgão de classe, independentemente do 
término da vigência do Certificado concedido. 

§ 3º – A autoridade competente poderá realizar fiscaliza-
ções a fim de verificar o cumprimento das regras, normas e 
condutas de funcionamento das academias, a qualquer tempo e 
sem prévia marcação com o estabelecimento.  

Art. 5º – Havendo a edição de novo ato normativo regu-
latório ou alteração dos existentes, os estabelecimentos, deten-
tores do certificado, deverão adequar-se às novas regras im-
postas. 

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

São Gonçalo, 14 de julho de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
PARA CONTROLE DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 

E CIÊNCIA DA LEGISLAÇÃO 
Nome do estabelecimento: 
CNPJ: 
Declaramos ser conhecedores da legislação sanitária em vigor 
e, em especial, dos procedimentos de prevenção à Covid-19.  
Declaramos estar cientes de que a prestação de declaração 
falsa configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, pas-
sível de sanções penais, sem exclusão das sanções administra-
tivas e civis cabíveis.  
Declaramos estar cientes da obrigação de apresentar, a qual-
quer tempo, toda a documentação exigida para o funcionamen-
to da atividade e de prestar todas as informações referentes ao 
funcionamento do estabelecimento para assegurar os controles 
necessários a serem exercidos pelo órgão sanitário municipal.  
Declaramos que nos responsabilizamos por providenciar, a 
qualquer tempo, todas as adequações necessárias ao perfeito 
atendimento das normas sanitárias.  
Declaramos comprometermo-nos com o exercício da atividade 
em plena observância aos requisitos indispensáveis à proteção 
e preservação da saúde individual e coletiva.  
Declaramos estar cientes de que qualquer ação ou omissão em 
desacordo com as normas sanitárias, mesmo as de menor ris-
co, frequência ou impacto, sujeitará o estabelecimento a san-
ções de natureza administrativa, civil e penal, sem prejuízo de 
medidas complementares, entre as quais a cassação do licen-
ciamento sanitário do estabelecimento, a cassação do alvará de 
funcionamento e outras necessárias à cessação e punição da 
irregularidade  
Declaramos estar cientes dos riscos da transmissão da Covid-
19 e que tomaremos as medidas de prevenção e proteção de 
funcionários e clientes, contribuindo para o controle da pande-
mia de Covid-19, com o compromisso de cumprir as determina-
ções do Decreto 172/2020. 

São Gonçalo, ___ de julho de 2020. 
_______________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

DECRETO Nº 173/2020 
DISPÕE SOBRE O RETORNO DAS FEIRAS CUL-
TURAIS E DO CENTRO MUNICIPAL DE TRADI-
ÇÕES NORDESTINAS - SEVERO EMBAIXADOR 
NORDESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇA-
LO, DURANTE O ESTADO DE PANDEMIA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito de São Gonçalo, no uso das atribuições cons-
titucionais e legais, 

CONSIDERANDO a necessidade de retomada da eco-
nomia gonçalense, e, como corolário, as previsões de arreca-
dação de tributos, diante da dificuldade encontrada para reali-
zação dos compromissos orçamentários e financeiros, inclusi-
ve para pagamento de pessoal, que poderia acarretar prejuízos 
consideráveis a sociedade gonçalense, com sério gravame à 
economia e à ordem pública administrativa; 

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral, em ADI 6341, que corroborou a competência concorrente 
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na forma do 
artigo 23, inciso II, da Lei Maior, bem como § 9º do Art. 3º do 
Decreto Federal 10.282/2020;  

CONSIDERANDO que a taxa de ocupação de leitos des-
tinados ao Covid-19 está abaixo de 50%, o que deduz que a taxa 
de contágio mantém-se estável, mesmo depois da flexibilização 
das medidas restritivas; e 

CONSIDERANDO a baixa contaminação da população 
gonçalense. 

DECRETA: 
Art. 1º – O art. 2º do Decreto nº 142/2020 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
Art. 2º – ..............................……………………. 
……………………………………………………… 
XIII – feiras de artesanato; 
XIV – Centro Municipal de Tradições Nordestinas - 
Severo Embaixador Nordestino; 

Art. 2º – As atividades do referido inciso XIII do art. 2º, 
além de seguir as determinações do § 12 do art. 24 do Decreto 
131/20, deverão se adequar às seguintes medidas: 

I – as feiras serão consideradas facultativas enquanto 
perdurar a Situação de Emergência no Município; 
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II – Obedecer ao limite de 50% da capacidade do local 

do evento; 
III – será permitido apenas um artesão por cabina pa-

dronizada, ficando autorizado um preposto, por cabina, para 
organizar o respeito ao distanciamento mínimo de 1,5 metro 
entre as pessoas, organizar eventuais filas e receber pagamen-
tos; 

IV – os materiais e os produtos deverão ser embalados 
individualmente. 

Art. 3º – As atividades do referido inciso XIV do art. 2º, 
além de seguir as determinações do § 12 do art. 24 do Decreto 
131/2020 e Decreto 151/2019, deverão se adequar às seguintes 
medidas: 

I – Ficam vedadas as apresentações culturais, tais como 
peças teatrais e música ao vivo; 

II – Obedecer ao limite de 50% da capacidade do local; 
III – deve ser afixado, em cada cabina padronizada, car-

taz com normas e orientações sobre higienização, assim como 
este Decreto e seu Anexo I; 

IV – Serão permitidas 4 mesas, que não poderão ser 
reunidas, por cabina, com 2 pessoas por mesa; ou, 4 pessoas 
por mesa, se forem membros da mesma família; 

V – Os produtos serão, preferencialmente, conforme a 
sua natureza, pré-cozidos, visando agilizar o preparo e entrega 
no local; 

VI – Aos vendedores de cabina de comida, é exigido o 
uso da máscara, protetor facial, touca e luvas descartáveis; 

VII – fica vedado o uso do espaço de lazer, pista de pati-
nação e quadra poliesportiva do complexo; 

VIII – o horário de funcionamento será: 
a) Às sextas-feiras, de 18:00 horas a 22:00 horas;  
b) Aos sábados e domingos, de 16:00 horas a 22:00 ho-

ras;  
c) Vésperas de feriado, de 18:00 horas a 22:00 horas; 
d) Feriados, de 14:00 horas a 20:00 horas;  
Parágrafo único. Fica vedado o consumo de gênero ali-

mentício enquanto o usuário aguardar eventual liberação de 
mesa ocupada. 

Art. 4º – Havendo a edição de novo ato normativo regu-
latório ou alteração dos existentes, as cabinas deverão ade-
quar-se às novas regras impostas.  

Art. 5º – Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

São Gonçalo, 14 de julho de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
PARA CONTROLE DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 

E CIÊNCIA DA LEGISLAÇÃO 
Nome do estabelecimento: 
CNPJ: 
Declaramos ser conhecedores da legislação sanitária em vigor 
e, em especial, dos procedimentos de prevenção à Covid-19.  
Declaramos estar cientes de que a prestação de declaração 
falsa configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, pas-
sível de sanções penais, sem exclusão das sanções administra-
tivas e civis cabíveis.  
Declaramos estar cientes da obrigação de apresentar, a qual-
quer tempo, toda a documentação exigida para o funcionamen-
to da atividade e de prestar todas as informações referentes ao 
funcionamento do estabelecimento para assegurar os controles 
necessários a serem exercidos pelo órgão sanitário municipal.  
Declaramos que nos responsabilizamos por providenciar, a 
qualquer tempo, todas as adequações necessárias ao perfeito 
atendimento das normas sanitárias.  
Declaramos comprometermo-nos com o exercício da atividade 
em plena observância aos requisitos indispensáveis à proteção 
e preservação da saúde individual e coletiva.  
Declaramos estar cientes de que qualquer ação ou omissão em 
desacordo com as normas sanitárias, mesmo as de menor ris-
co, frequência ou impacto, sujeitará o estabelecimento a san-
ções de natureza administrativa, civil e penal, sem prejuízo de 
medidas complementares, entre as quais a cassação do licen-
ciamento sanitário do estabelecimento, a cassação do alvará de 
funcionamento e outras necessárias à cessação e punição da 
irregularidade  

Declaramos estar cientes dos riscos da transmissão da Covid-
19 e que tomaremos as medidas de prevenção e proteção de 
funcionários e clientes, contribuindo para o controle da pande-
mia de Covid-19, com o compromisso de cumprir as determina-
ções do Decreto 173/2020. 

São Gonçalo, ___ de julho de 2020. 
_______________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

Declara vago: 
a contar de 11 de junho de 2020, o cargo de Diretor de Divisão – 
Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Urbano – Parques e Jardins, da ex-servidora TATIANE GON-
ÇALVES DA SILVA – Mat.: 123143, por motivo de falecimento. 
Port. nº 1070/2020 

SEMAD 
PORTARIA nº. 171/SUBRH/SEMAD/2020 

São Gonçalo, 18 de junho de 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a dele-
gação de competência determinada pelo Decreto n.º 228/2018, 
de 1º de novembro de 2018. 

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo 
em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 05 de de-
zembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição 
Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que o servidor 
ALEXANDRE PAULO FERREIRA RIBEIRO, matrícula n.º 19331, 
GUARDA MUNICIPAL, prestou junto ao Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, nos períodos de 18.12.1997 a 31.03.1998, 
01.01.2003 a 31.03.2003 e 01.05.2003 a 02.06.2005, totalizando 
957 dias ou 02 anos, 07 meses e 17 dias, conforme solicitado 
através do Processo n.º 18010/2020. 

ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 

Secretária de Administração 

PORTARIA nº. 212/SUBRH/SEMAD/2020  
São Gonçalo, 18 de junho de 2020. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a dele-
gação de competência determinada pelo Decreto n.º 228/2018, 
de 1º de novembro de 2018. 

RESOLVE averbar para efeito de aposentadoria tendo 
em vista o inciso III do parágrafo 8º do artigo 58 do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 05 de de-
zembro de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição 
Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que o servidor 
NESTOR ALMEIDA PEIXOTO, matrícula n.º 6680, DIGITADOR, 
prestou junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
nos períodos de 01.09.1993 a 31.08.1995, totalizando 730 dias 
ou 02 anos, conforme solicitado através do Processo n.º 
12997/2020. 

ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 

Secretária de Administração 

PORTARIA Nº 226/2020 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

usando das atribuições de seu cargo, e tendo em vista a dele-
gação de competência determinada pelo Decreto nº 228/2018 de 
01 de novembro de 2018. 
R E S O L V E conceder de acordo com a Lei nº 954/2019, 01 
(HUM) ano de redução de 50% (cinquenta por cento) da carga 
horária da servidora Ana Cláudia Marinho do Nascimento, ma-
trícula 13423, função de Professor Docente II a partir de 30 de 
junho de 2020, conforme Processo N° 18121/20. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 09 de julho 
de 2020. 

ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 

Secretária Municipal De Administração 

PORTARIA Nº 227/SUBRH/SEMAD/2020 
São Gonçalo, 10 de julho de 2020. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
usando das atribuições do seu cargo, e tendo em vista a dele-
gação de competência determinada pelo Decreto nº 228/2018, 
de 01 de novembro de 2018. 

Resolve, cancelar a LICENÇA PARA TRATAR DE AS-
SUNTOS PARTICULARES, na forma do art. 13, § 2º do Decreto 
Municipal nº 033/2019, e de acordo com o despacho exarado no 
Processo Administrativo 19441/2020, do servidor público muni-
cipal, Sr. RONE DINIZ QUINTAS, ocupante do cargo de PRO-
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FESSOR DOCENTE I/MATEMÁTICA, matrícula 22.635, lotado na 
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, devendo este retornar as suas fun-
ções. 

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.  
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 

Secretária Municipal de Administração 

DESPACHO DA SECRETÁRIA 
Defiro os processos abaixo relacionados: 
Processos nos 19534/2020, 19542/2020, 19780/2020, 19782/2020, 
19783/2020,19783/2020, 19784/2020, 19786/2020, 19789/2020, 
19790/2020, 19792/2020, 19794/2020, 20193/2020, 20194/2020, 
20195/2020, 20196/2020, 20197/2020, 20199/2020, 20201/2020, 
20203/2020 e 20205/2020. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 14 de julho 
de 2020. 

ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 

SEMFA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

O Departamento de IPTU e Taxas da Secretaria Munici-
pal de Fazenda, faz saber a (o) Senhor (a) ALMIR ROSA DE 
SOUZA (CPF 232.xxx.xxx-72), que teve contra si lavrada a Noti-
ficação de Lançamento – IPTU e TCL, nos termos a seguir 
transcritos, sendo o prazo para pagamento, ou impugnação, de 
30 (trinta) dias, contados da publicação deste edital. 

Para quaisquer outras informações, deverá dirigir-se a 
Secretaria Municipal de Fazenda, na Rua Dr. Feliciano Sodré, 
100 – Centro / São Gonçalo. 
Processo nº 66542/2019 
Inscrição (-ões) nº 27064-000 
Objeto: Lançamento de IPTU e TCLD. 
EMBASAMENTO LEGAL: 
Lei 5172/66, Art. 173, Inciso I. 
Lei 5172/66, Art. 142 e 149, Inciso VIII. 
Lei 041/03, Art. 188 e 205. 

São Gonçalo, 10 de julho de 2020. 
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO 

Subsecretário de Tributos 

SMDSIA 
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 

Objeto: Celebração de Termo de Colaboração para a consecu-
ção de finalidade de interesse público e recíproco que envolve 
a transferência de recursos financeiros à Organização da Soci-
edade Civil (OSC), para execução de Serviços socioassisten-
ciais, com desenvolvimento programas e ações de Proteção 
Social Básica e Especial de Média Complexidade para atendi-
mento de crianças, adolescentes e jovens, assim como PCD’s 
(Pessoas com Deficiência) em situação de vulnerabilidade soci-
al, visando à inclusão social e valorização do ser humano, além 
da proteção à família.  
INSTITUIÇÃO INTERESSADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO ANA-
LICE - CIAN  
CONSIDERANDO a necessidade da oferta de serviços socioas-
sistenciais tipificados no Sistema Único da Assistência Social e 
que tal oferta dos serviços pode ser executada em parceria com 
as organizações da sociedade civil; 
CONSIDERANDO que a entidade interessada atua no município 
executando os serviços devidamente tipificados conforme Re-
solução CNAS 109/2009, apresentando capacidade técnica e 
operacional, além de ter estabelecido vínculos com os usuários 
e a rede local do território 
CONSIDERANDO a necessidade do cumprimento do artigo 32 a 
Lei 13.019/2014; 
CONSIDERANDO que o artigo 203 da Constituição Federal de 
1988 determina que a assistência social será prestada a quem 
dela necessitar, independentemente de contribuição à seguri-
dade social.  
CONSIDERANDO que a Constituição, no art. 204 impõe que as 
ações governamentais na área da assistência social serão rea-
lizadas com recursos do orçamento da seguridade social, pre-
vistos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com 
base nas seguintes diretrizes: a descentralização político-
administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 
programas das esferas estadual e municipal, bem como as en-
tidades beneficentes e de assistência social; a participação da 
população, por meio de organizações representativas, na for-

mulação das políticas e no controle das ações em todos os 
níveis.  
CONSIDERANDO o artigo 8°, §° 2° do Decreto Municipal 
166/2019 e o disposto no artigo 30, inciso VI da Lei 13.019 de 
julho de 2014, que exige, em regra, a realização de chamamento 
público, procedimento destinado a selecionar organizações da 
sociedade civil para firmar parcerias que envolvam a transfe-
rência de recursos financeiros (arts. 24 e 35,I), tendo, no entan-
to, ressalvado hipóteses em que o administrador público pode 
prescindir do procedimento de seleção, tais como atividades 
voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde a assis-
tência social, desde que executadas por organizações da soci-
edade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da 
referida política (art. 30, inc. VI). 
CONSIDERANDO que a instituição conveniada listada no 
preâmbulo vem atuando em parceria com a Municipalidade, 
estando, portanto, previamente credenciada;  
DECLARO A DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO para a 
celebração de Termo de Colaboração, uma vez que há justifica-
tiva idônea e de interesse público, conforme art. 30 da Lei Fede-
ral nº 13.019/2014 c/c com parágrafo 2º, do art. 8º do Decreto 
Municipal nº 166/2019, tendo por objeto a execução de Serviços 
socioassistenciais, com desenvolvimento de programas e 
ações de Proteção Social Básica e Especial de Média Comple-
xidade para atendimento de crianças, adolescentes e jovens, 
assim como PCD’s (Pessoas com Deficiência) em situação de 
vulnerabilidade social, visando à inclusão social e valorização 
do ser humano, além da proteção à família, no âmbito da Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância e Adoles-
cência, através do Fundo Municipal para Infância e Adolescên-
cia–FUMIA, tornando pública esta justificativa, que poderá ser 
impugnada, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua publica-
ção, nos termos do artigo 32 da citada Lei Federal nº 
13.019/2014. 

São Gonçalo, 10 de julho de 2020.  
MARIA BETHÂNIA RAULINO MARQUES GOMES 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Infância e 
Adolescência 

INFORMATIVO CORONAVÍRUS 
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Continuação do D.O.E. em 14/07/2020
Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2020, RAFAEL OLIVEIRA GRACA
- CPF: 192.***.***-06, para exercer o cargo em comissão de
Diretor  de  Divisão  -  Símbolo  DAS-05,  na(o)  Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano - Parques e Jardins,
em  substituição  a  Tatiane  Goncalves  da  Silva  -  Mat.:
123143.
Port. nº 1071/2020
Torna sem efeito:
a nomeação de DANIEL RUFINO DA CRUZ ROCHA - CPF:
141.***.***-77,  na Portaria  nº  920/2020,  para exercer  o
cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Port. nº 1072/2020
Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2020, ROGERIO PEREIRA DA
SILVA  -  CPF:  052.***.***-14,  para  exercer  o  cargo  em
comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano - Parques e Jardins.
Port. nº 1073/2020
Nomeia:
a contar de 14 de julho de 2020, ADEMIR MARTINS DE
SOUZA FILHO - CPF: 004.***.***-24, para exercer o cargo
em comissão de Subdiretor de Departamento -  Símbolo
DAS-06,  na(o)  Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento
Urbano.
Port. nº 1074/2020
Nomeia:
a contar de 14 de julho de 2020, JORGE LUIS ANDRADE
DOS SANTOS - CPF: 943.***.***-68, para exercer o cargo
em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o)
Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Port. nº 1075/2020

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1063/2020
Publicado no "Diário Oficial Eletrônico" em 10 de julho de
2020.
Onde se lê: ...,  Gabinete do Prefeito, ...
Leia-se: ...,  Secretaria Municipal de Educação, ...




































