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PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 
SÃO GONÇALO 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
Em, 31 de julho de 2020. 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N.º 194/2020. 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS RESTRITIVAS DE 
ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID 19), NAS UNIDADES DE 
ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso 
de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma dos artigos 196 e 
197 da Constituição da República;  

CONSIDERANDO a necessidade da proteção à saúde de 
alunos, professores e demais servidores que atuam nas Unida-
des de Ensino deste Município. 

DECRETA: 
Art. 1º - De forma excepcional, com o único objetivo de 

resguardar o interesse da coletividade na prevenção do 
contágio e no combate da propagação do novo Coronavírus 
(COVID-19), DETERMINO que as aulas nas Unidades de Ensino 
do Município de São Gonçalo fiquem suspensas até o dia 31 de 
agosto de 2020, podendo este prazo ser revisto a qualquer 
tempo. 

Art. 2º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

São Gonçalo, 30 de julho de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
DECRETO N.º 195/2020 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O 
ORÇAMENTO E O QUADRO DE 
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de 
suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal n.º 
1048 de 07 de janeiro de 2020 - Lei Orçamentária para 2020, 
com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei 
Orgânica Municipal. 

Considerando o solicitado e justificado no ofício n.o 

142/2020 - FMSAÚDE de 30 de julho de 2020. 
DECRETA: 

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o 
Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde 
no valor de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais) 

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, 
ficam alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e 
o Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto n.º 
005 de 13 de janeiro de 2020 e Lei n.º 1047 de 07 de janeiro de 
2020. 

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenien-
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, 30 de julho de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 

Prefeito 
ANEXO DECRETO N.º 195/2020 
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020 
Órgão: Fundo Municipal de Saúde. 

PROGRAMA DE 
TRABALHO 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 
DESPESA FONTE 

VALOR (R$ 1) 

ACRÉSCIMO CANCELAMENTO 

23.51.10.301.2035.2.011 4.4.90.51.00  00 0,00 180.000,00 
 4.4.90.93.00 CRIAR 00 700.000,00 0,00 

23.51.10.301.2074.2.103 3.1.90.13.01  00 0,00 520.000,00 
TOTAL    700.000,00 700.000,00 

 

DECRETO Nº 196/2020 
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 
constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que em pedido de Suspensão de Se-
gurança n.º 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 n.º 0117233-
15.2020.8.19.0001, por entender o manifesto interesse público e 
a grave lesão à ordem e à economia pública que a decisão judi-
cial 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 – Fica mantida a situação de emergência, no âm-

bito do município de São Gonçalo, declarada pelo Ministério da 
Saúde, nos termos do §2º do Art. 1º da Lei 13.979/2020, em ra-
zão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saú-
de do novo Coronavírus. 

Art. 2º – O presente Decreto dispõe sobre a manutenção 
das medidas, no âmbito da Administração Pública do Município 
de São Gonçalo, para Enfrentamento da Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional decorrente do Covid-19. 

Art. 3º – Para o enfrentamento da emergência de saúde 
decorrente do Coronavírus, poderão ser adotadas as seguintes 
medidas: 

I - Isolamento; 
II - Quarentena; 
III - Determinação de realização compulsória de: 

a) Exames médicos; 
b) Testes laboratoriais; 
c) Coleta de amostras clínicas; 
d) Vacinação e outras medidas profiláticas; ou 
e) Tratamentos médicos específicos; 

IV - Estudo ou investigação epidemiológica; 
V - Exumação, necropsia, cremação E manejo de cadá-

ver; 
VI - Requisição de bens e serviços de pessoas naturais 

e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento poste-
rior de eventual indenização.  

VII – Desapropriação. 
Parágrafo único - Para os fins deste Decreto, considera-

se: 
I – isolamento: separação de pessoas e bens contami-

nados, transportes e bagagens no âmbito intermunicipal, mer-
cadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a 
propagação do Coronavírus; 

II – quarentena: restrição de atividades ou separação de 
pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não este-
jam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e meios 
de transporte, no âmbito de sua competência, com o objetivo 
de evitar a possível contaminação ou a propagação do Corona-
vírus. 

Art. 4º – A adoção das medidas de que trata o artigo an-
terior deverá ser proporcional e na exata extensão necessária 
para viabilizar o tratamento, evitar a contaminação e a propaga-
ção do Coronavírus, mediante motivação, na forma do caput do 
artigo 37 da Constituição da República e artigos 1º e 2º da Lei 
Estadual n.º 5.427, de 01.04.2009. 

Art. 5º – A medida de isolamento, prevista no Art. 3°, I 
deste Decreto, objetiva a separação de pessoas sintomáticas 
ou assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de 
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maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão lo-
cal. 

§ 1º A medida de isolamento somente deverá ser de-
terminada por prescrição médica ou por recomendação do 
agente de vigilância epidemiológica, por um prazo máximo de 
14 (quatorze) dias, podendo se estender por até igual período, 
conforme resultado laboratorial que comprove o risco de 
transmissão. 

§ 2º A medida de isolamento prescrita por ato médico 
deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio, poden-
do ser feita em hospitais públicos ou privados, conforme re-
comendação médica, a depender do estado clínico do pacien-
te. 

§ 3º Não será indicada medida de isolamento quando o 
diagnóstico laboratorial for negativo para o SARSCOV-2, cau-
sador da COVID-19. 

§ 4º A determinação da medida de isolamento por 
prescrição médica deverá ser acompanhada do termo de con-
sentimento livre e esclarecido do paciente, conforme modelo 
estabelecido no Anexo I da Portaria nº 356, de 11 de março de 
2020, do Ministério da Saúde. 

§ 5º A medida de isolamento por recomendação do 
agente de vigilância epidemiológica ocorrerá no curso da 
investigação epidemiológica e abrangerá somente os casos 
de contactantes próximos a pessoas sintomáticas ou portado-
ras assintomáticas, e deverá ocorrer em domicílio. 

§ 6º A medida de isolamento por recomendação será 
feita por meio de notificação expressa à pessoa contactante, 
devidamente fundamentada, observado o modelo previsto no 
Anexo II da Portaria nº 356, de 2020, do Ministério da Saúde. 

§ 7º Fica estabelecido o isolamento domiciliar preven-
tivo voluntário, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, a todos os 
viajantes assintomáticos que retornarem de localidades afe-
tadas pela COVID-19, devendo ser procurado o serviço de 
saúde mais próximo (Unidade Básica de Saúde, Unidade Mu-
nicipal de Pronto Atendimento ou Serviços de Urgência e 
Emergência), públicos ou privados, diante do surgimento de 
qualquer sintoma característico. 

Art. 6º – A medida de quarentena, prevista no Art. 3°, II 
deste Decreto, objetiva a separação de pessoas sintomáticas 
ou assintomáticas visando garantir a manutenção do cuidado 
e das ações de vigilância em local certo e determinado. 

§ 1º A medida de quarentena será determinada median-
te ato administrativo formal devidamente motivado, observa-
do o modelo previsto no Anexo I da Portaria nº 356, de 2020, 
do Ministério da Saúde. 

§ 2º A medida de quarentena não poderá ser determi-
nada ou mantida após o encerramento da Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. 

Art. 7º – Poderá ser determinada pelas autoridades 
competentes a realização compulsória das medidas previstas 
nos incisos III a VII do artigo 3º deste Decreto. 

Art. 8º – Nos casos de recusa à realização dos procedi-
mentos definidos no artigo 3º, os órgãos competentes deverão 
adotar as medidas judiciais cabíveis com o objetivo de atender 
o interesse público e evitar o perigo ou risco coletivo. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde e De-
fesa Civil deverá expedir recomendação e orientação para a 
implementação das medidas previstas no artigo 3º do presente 
Decreto. 

Art. 9º – Na contratação de bens ou serviços para trata-
mento, prevenção, isolamento ou quarentena, em caso de dis-
pensa de licitação, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 
Civil deverá observar as hipóteses previstas nos artigos 24 e 25 
da Lei n.º 8.666/1993, bem como, deverá instruir o processo 
com a devida justificativa e parecer do órgão de assessoria 
jurídica, na forma do artigo 38 da Lei n.º 8.666/1993. 

Art. 10 – Para Enfrentamento da Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional decorrente do Covid-19, 
consideram-se insumos essenciais, passíveis de requisição 
administrativa, aqueles que envolvam bens ou serviços das 
seguintes atividades: 

I – Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e 
hospitalares; 

II – Assistência social e atendimento à população em es-
tado de vulnerabilidade. 

Art. 11 – A requisição administrativa, como hipótese de 
intervenção do Estado na propriedade, sempre fundamentada, 

deverá garantir ao particular o pagamento posterior de indeni-
zação com base na chamada "tabela SUS", quando for o caso, e 
terá suas condições e requisitos definidos em atos infralegais 
emanados pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. 

Art. 12 – A requisição administrativa de produtos e in-
sumos médico-hospitalares poderá ser efetuada nos casos de: 

I – prática de preços abusivos; 
II – negativa injustificada de fornecimento para o Muni-

cípio; 
III – atender à demanda emergencial e temporária decor-

rente da pandemia. 
§ 1º Para fins do inciso I será considerado preço abusi-

vo aquele que apresentar variação superior a 10% (dez por cen-
to) tendo como referência o preço máximo praticado ou os pre-
ços máximos praticados em aquisições do mesmo produ-
to/serviço realizados no município nos últimos 12 meses. 

§ 2º O órgão requisitante deverá guardar documentos 
comprobatórios das condições previstas nos incisos I e II deste 
artigo. 

§ 3º A requisição de que trata o caput não poderá exce-
der a duração da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus e envolverá, em espe-
cial: 

a) hospitais privados, independentemente da celebração 
de contratos administrativos; 

b) profissionais da saúde, hipótese que não acarretará 
na formação de vínculo estatutário ou empregatício com a Ad-
ministração Pública. 

Art. 13 – A requisição administrativa será efetivada pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil com auxílio da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública. 

§ 1º No expediente de requisição deverá constar: 
I - identificação do fornecedor de bens ou serviços; 
II - motivo da requisição; 
III - bens ou serviços a serem requisitados, com quanti-

dades; 
IV - valor arbitrado dos bens ou serviços, sempre que 

possível. 
V - indicação de dois servidores para acompanhar as 

medidas de requisição. 
§ 2º A requisição goza de natureza gratuita, só cabendo 

indenização posterior em caso de dano comprovado. 
§ 3º Fica vedada a utilização de requisição administrati-

va nas hipóteses de cabimento de contratação direta em virtude 
do Coronavírus, hipótese que implicará desvio de finalidade do 
ato administrativo. 

Art. 14 – Os bens requisitados serão encaminhados à 
Secretaria interessada, após o indispensável auto de arrecada-
ção administrativa, sendo uma cópia entregue ao requisitado 
no momento da requisição ou, se por razão de qualquer ordem, 
as circunstâncias da operação não permitirem a lavratura ime-
diata do auto, será entregue sempre que possível um compro-
vante, a fim de que o requisitado possa requerer posteriormen-
te a devida indenização. 

1º em caso de resistência, serão o requisitado e coauto-
res presos por crime de desobediência e encaminhados à auto-
ridade policial, prosseguindo-se com as medidas de requisição. 

2º em caso de o estabelecimento se encontrar fechado, 
não localizado o responsável pelo mesmo, após tentativa de 
contato por meio telefônico indicados nos cadastros munici-
pais, internet e vizinhos, poderá ser efetuado o arrombamento, 
preferencialmente por técnico habilitado em abertura de portas 
e cadeados, fechando-se novamente o estabelecimento depois 
de efetivada a requisição. 

§ 3º As medidas previstas neste Decreto serão efetua-
das entre 6h às 20h, salvo existirem condições emergenciais. 

  
§ 4º Não serão efetuadas requisições de bens e serviços 

quando estes se encontrem em residências, salvo nos casos de 
flagrante delito, desastres ou autorização judicial. 

  
§ 5º A operação de requisição deverá ser acompanhada 

de registros fotográficos minudentes, que serão encaminhados 
por email à Secretaria requisitante. 

Art. 15 – No caso de bens móveis, a Secretaria requisi-
tante, efetivada a requisição, encaminhará a documentação 
comprobatória ao Controle Interno do Município, que opinará 
quanto ao preço arbitrado, prevalecendo sua manifestação. 
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Parágrafo único. Após a manifestação do Controle In-

terno do Município, a Secretaria requisitante procederá ao pro-
cessamento da despesa orçamentária com vistas ao pagamento 
da indenização com a urgência requerida.  

Art. 16 – As Comissões e os Conselhos realizarão suas 
reuniões de maneira presencial, com a observância das re-
gras de isolamento, ou, justificadamente, mediante a utiliza-
ção de tecnologias de informação e de comunicação (video-
conferência), enquanto perdurar o estado de Pandemia decor-
rente da COVID-19. 

Art. 17 – Os gestores dos contratos de prestação de 
serviço deverão notificar as empresas contratadas para que, 
sob pena de responsabilização contratual em caso de omis-
são: 

I – Adotem todos os meios necessários para o cum-
primento das determinações constantes neste Decreto; 

II – Conscientizem seus funcionários quanto aos ris-
cos de contaminação pelo Covid-19 e quanto à necessidade 
de reportarem a ocorrência dos sintomas. 

Art. 18 – Toda pessoa colaborará com as autoridades 
sanitárias na comunicação imediata de: 

I – possíveis contatos com agentes infecciosos do Co-
ronavírus; 

II – circulação em áreas consideradas como regiões de 
contaminação pelo Coronavírus; 

III – manifestação de sintomas considerados caracterís-
ticos do adoecimento pelo Coronavírus. 

IV – aglomerações em vias públicas, estabelecimentos 
comerciais, bancários, lotéricas e repartições públicas; 

 
Parágrafo único. Os cidadãos deverão sujeitar-se ao 

cumprimento das medidas previstas neste artigo, cujo descum-
primento acarretará responsabilização, nos termos previstos 
em Lei. 

Art. 19 – É obrigatório o compartilhamento entre órgãos 
e entidades da administração pública federal, estadual, distrital 
e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas 
infectadas ou com suspeita de infecção pelo Coronavírus com a 
finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. 

§ 1º A obrigação a que se refere o caput se estende às 
pessoas jurídicas de direito privado quando os dados forem 
solicitados por autoridade sanitária. 

§ 2º Ficam obrigados os hospitais, clínicas e laborató-
rios privados a reportarem à Secretaria de Saúde e Defesa 
Civil os casos de testes positivos do COVID-19. 

Art. 20 – Qualquer servidor público, empregado públi-
co ou contratado por empresa que presta serviço para o Mu-
nicípio de São Gonçalo, que apresentar febre e sintomas res-
piratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaléia e 
prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas 
nasais) passa a ser considerado um caso suspeito e deverá 
adotar o protocolo de atendimento específico expedido pelo 
Secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 

Art. 21 – Poderá ser dispensado o comparecimento do 
servidor munido do Boletim de Inspeção Médica – BIM ao De-
partamento de Saúde Ocupacional – DSO, para requerimento de 
licença médica, desde que seja encaminhado pelo respectivo 
Chefe da Pasta, ou por servidor por ele designado, através de e-
mail institucional, o atestado médico digitalizado, bem como 
declaração de responsabilidade pelo documento apresentado, 
conforme Anexo único deste Decreto, em formato PDF, à Sub-
secretaria Municipal de Recursos Humanos – SUBRH, para o e-
mail: subrhsemad@pmsg.rj.gov.br, assegurando o direito ao 
sigilo das informações pessoais, e deve observar, cumulativa-
mente, os seguintes requisitos: 

a) estar legível e sem rasuras; 
b) conter a assinatura do profissional emitente e 

carimbo de identificação, com registro do Con-
selho de Classe; 

c) conter as informações sobre a doença ou CID; e, 
d) conter o prazo estimado de repouso necessário. 

§ 1º O atestado médico será submetido à análise preli-
minar da Subsecretaria Municipal de Recursos Humanos, quan-
to ao atendimento aos requisitos de todas as alíneas do inciso 
anterior; e, caso atendidos os requisitos, será enviado ao con-
trole médico do Departamento de Saúde Ocupacional, para 
validação e respectiva anotação no prontuário, que poderá, a 

qualquer tempo, solicitar o comparecimento do servidor para 
realização de perícia médica. 

§ 2º O servidor será submetido à realização de perícia 
médica presencial, com a apresentação do Boletim de Inspeção 
Médica, caso não sejam atendidos os requisitos de todas as 
alíneas do § 4º deste artigo, devendo comparecer ao Departa-
mento de Saúde Ocupacional no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, munido do atestado original e do Boletim de Inspeção 
Médica, a contar da comunicação do não atendimento dos re-
quisitos supracitados. 

§ 3º A emissão ou a apresentação de atestado falso ou 
que contenha informação falsa configura crime de falsidade 
documental e sujeitará os responsáveis às sanções penais. 

§ 4º Poderão ser dispensados do serviço presencial, 
devendo, quando possível, exercer as suas funções de forma 
remota, os servidores que: 

I – Forem portadores de doenças respiratórias crôni-
cas, devidamente comprovadas por atestado médico; 

II – Estiverem gestantes; 
III – Tiverem filho menor de 1 (um) ano, desde que não 

tenha outro responsável pela guarda; 
IV – Forem maiores de 60 (sessenta) anos. 
§ 5º As hipóteses do parágrafo anterior não se aplicam 

aos servidores dos órgãos abaixo relacionados por serem 
atividades essenciais e indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade, nos moldes do Decre-
to Federal 10.282/20: 

a) Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil; 
b) Secretaria Municipal de Segurança Pública; 
c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 
d) Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo 

(FMS); 
e) Procuradoria-Geral do Município (PGM); 
f) Departamento de Saúde Ocupacional (DSO); 
g) Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
§ 6º Os profissionais de saúde, que se encontrem no 

grupo de risco de contágio do COVID-19, com idade acima de 
60 anos ou com doenças crônicas, e que atuem na linha de 
frente no combate ao Coronavírus poderão ser alocados em 
outras unidades que demandem atuação dos profissionais de 
saúde.  

§ 7º Os profissionais de saúde que não se encontram 
no grupo de risco poderão ser remanejados para linha de 
frente no combate ao Coronavírus, se assim demandar a situ-
ação. 

§ 8º Os profissionais de saúde que se encontrem no 
grupo de risco poderão voluntariamente atuar na linha de 
frente no combate ao Coronavírus, nos moldes da Portaria nº 
030/SEMSADC/2020 (atualizada pela Portaria nº 
038/SEMSADC/2020). 

§ 9º De acordo com a situação epidemiológica decor-
rente do COVID-19 no contexto mundial e nacional, as férias e 
licenças de servidores e empregados públicos da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil, Secretaria de Segurança 
Pública e Fundação Municipal de Saúde, poderão ser conce-
didas pelos respectivos Secretários, observada a necessidade 
do serviço (interesse público). 

Art. 22 – Às pessoas jurídicas de direito privado que 
prestam serviços à população em geral recomenda-se obser-
var as boas práticas fornecidas pela Organização Mundial de 
Saúde. 

Parágrafo único. Os serviços privados de saúde deve-
rão garantir assistência aos seus usuários e seguir todas as 
recomendações da autoridade sanitária, de acordo com a le-
gislação vigente e nos termos do Plano de Contingência para o 
Novo Coronavírus (Covid-19) no Município de São Gonçalo. 

Art. 23 – Frente a existência de declaração de situação 
de emergência pública, de importância internacional, visando 
garantir o atendimento de emergência ao usuário, o Gestor 
Pleno do Sistema poderá suspender procedimentos assisten-
ciais eletivos junto a rede contratada do SUS, em razão do 
atendimento da urgência caracterizada pela Infecção Humana 
pelo Covid-19. 

Parágrafo único. Na hipótese estabelecida no caput 
deste artigo, bem como frente a disponibilização pelo Presta-
dor de serviços ao SUS, da capacidade máxima contratada, tal 
suspensão não acarretará a perda de pontuação relativamente 
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às metas qualitativas e quantitativas estipuladas em Termo 
Contratual. 

Art. 24 – De forma excepcional, com o único objetivo 
de resguardar o interesse da coletividade na prevenção do 
contágio e no combate da propagação do Coronavírus, (CO-
VID-19), fica determinado o isolamento social, com o fecha-
mento total de todos os estabelecimentos comerciais, sendo 
vedado, ainda, a qualquer indivíduo o trânsito e permanência 
imotivado em vias, equipamentos, locais e praças públicas, 
dentro do Município de São Gonçalo, com as seguintes exce-
ções: 

I – Farmácias e drogarias; 
II – Hipermercados, supermercados, mercados e centros 

de abastecimento de alimentos; 
III – Padarias; 
IV – Pet shops;  
V – óticas; 
VI – Postos de combustível; 
VII – chaveiros; 
VIII – as atividades relacionadas no art. 3º do Decreto 

Federal 10.282/2020. 
§ 1º A presente medida de restrição não se aplica aos 

serviços de saúde como: clínicas médicas, odontológicas, 
oftalmológicas, de vacinação e de fisioterapia, laboratórios de 
exames clínicos e de imagem. 

§ 2º Nos estabelecimentos autorizados a funcionar por 
este Decreto está vedada a permanência continuada após o 
check-out e aglomeração de pessoas nestes locais;  

§ 3º Os estabelecimentos comerciais mencionados nos 
incisos do caput, assim como bancos, lotéricas e repartições 
públicas que estejam funcionando no Município de São 
Gonçalo, deverão fixar horários para atender os clientes com 
idade igual ou superior a sessenta anos e aqueles de grupos 
de risco, conferindo atendimento preferencial, garantindo 
fluxo ágil para que permaneçam o mínimo possível no estabe-
lecimento, evitando ao máximo a exposição ao contágio pelo 
COVID-19. 

§ 4º Os estabelecimentos comerciais mencionados nos 
incisos do caput, assim como bancos, lotéricas e repartições 
públicas que estejam funcionando no Município de São 
Gonçalo, deverão atentar sobre a necessidade de afastamento 
entre os presentes com distância mínima de um metro e meio, 
sem aglomeração de pessoas, devendo efetuar a demarcação, 
interna e externa em cada estabelecimento. 

§ 5º Os estabelecimentos comerciais mencionados nos 
incisos do caput, assim como bancos, lotéricas e repartições 
públicas que estejam funcionando no Município de São 
Gonçalo, deverão dispor de quantidade suficiente de colabo-
radores para assegurar o pleno funcionamento de suas ativi-
dades, como forma de evitar aglomeração e garantir o abaste-
cimento da população. 

§ 6º As barbearias e salões de beleza, nos moldes do 
Art. 3º, LVI do Decreto 10.282/2020, além de seguir todas as 
recomendações deste Decreto, poderão funcionar  desde que 
respeitando as orientações do distanciamento mínimo obriga-
tório, ou seja 2m (dois metros) em espaço fechado, com um 
mínimo de 4m² (quatro metros quadrados) por pessoa e 1,5m 
(um metro e meio) em espaços abertos, com um mínimo de 
3m² (três metros quadrados) por pessoa, atendendo exclusi-
vamente com hora marcada. 

§ 7º – É de responsabilidade dos estabelecimentos au-
torizados a funcionar por este Decreto, assim como bancos e 
lotéricas, garantir que o acesso em suas dependências ocorra 
de maneira ordenada, de forma a evitar aglomerações e somen-
te por clientes com máscara, devendo adotar as seguintes me-
didas: 

I – Implantação de rotinas específicas de asseio antes 
do acesso às lojas, bem como de suas instalações, equipamen-
tos e utensílios, tais como:  

a) higienização após a utilização e antes do próximo 
uso, dos carrinhos e cestas de compra com pulverização de 
solução de hipoclorito 0,1% ou álcool a 70%;  

b) borrifação de solução alcoólica 70% nas mãos dos 
clientes antes de sua entrada;  

c) disponibilização de dispensadores de álcool 70% para 
todos os caixas e balcões de atendimento ao público e em pon-
tos acessíveis para os clientes;  

d) em sendo disponibilizados dispositivos para lavagem 
de mãos na área de atendimento ao público, esses devem estar 
equipados com sabão líquido, papel toalha não reciclado e li-
xeira com tampa sem acionamento manual;  

e) higienização de piso, por meio de lavagem com água 
corrente e sabão e desinfecção a ser realizada com hipoclorito 
de sódio 0,1% ou outro produto indicado;  

f) sanitização permanente de qualquer superfície onde 
haja contato direto de clientes, com solução alcoólica a 70% ou 
outro produto indicado, após cada atendimento; 

g) dispor de lixeira com tampa com dispositivo que 
permita a abertura o fechamento sem o uso das mãos (pedal ou 
outro tipo de dispositivo), recolher e descartar os resíduos a 
cada 2 horas, com segurança e uso do EPI adequado. 

II – Divulgar informações acerca da COVID-19 e das me-
didas de prevenção, bem como a fixação de cartazes em locais 
visíveis ao público sobre a importância do uso de máscaras e 
álcool gel;  

III – vedação de circulação de crianças menores de 05 
(cinco) anos nos estabelecimentos comerciais;  

IV – manter controle de acesso na porta com corrente de 
demarcação ou fita de demarcação facilitando o controle do 
número de clientes que deverão entrar no estabelecimento, 
mesmo que para isso forme uma fila na porta, sempre com a 
presença de um funcionário para orientar o consumidor e com 
a devida demarcação;  

V – realização, na entrada do estabelecimento, da aferi-
ção da temperatura corporal em 100% dos colaboradores e 
público, com termômetro digital infravermelho; 

VI – realização do controle e monitoramento da entrada 
de pessoas a fim de assegurar a ocupação respeitando o limite 
máximo estabelecido no § 4º deste artigo;  

VII – utilização de barreiras físicas entre trabalhadores, 
de material liso, resistente, impermeável e que permita fácil 
higienização a cada troca de posto; 

VIII – exigência aos clientes e usuários que higienizem 
as mãos com álcool 70% ao acessarem e ao saírem do estabe-
lecimento. 

§ 8º – O descumprimento ao disposto neste artigo su-
jeitará o infrator à responsabilização cível, administrativa e 
criminal, sem prejuízo do uso da força policial, se necessário 
para prevenir ou fazer cessar a infração, podendo ser, ainda, 
aplicadas as sanções de apreensão, interdição e/ou suspen-
são de atividade, inclusive cassação do alvará de funciona-
mento até o fim da pandemia, na forma da legislação sanitária, 
fazendária e de posturas. 

Art. 25 – Ficam, também, autorizadas a prática, o fun-
cionamento e a reabertura das seguintes atividades e estabe-
lecimentos, a partir da publicação do presente Decreto: 

I – das atividades desportivas físicas individuais ao ar 
livre; 

II – Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimen-
to congêneres, limitando o atendimento ao público a 50% 
(cinquenta 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”;  

III – Lojas de conveniência, vedada a permanência con-
tinuada e a aglomeração de pessoas nesses locais. 

IV – o funcionamento de shopping centers, centros 
comerciais e galerias, exclusivamente no horário de 10 horas 
às 22 horas, até o limite de 50% (cinquenta por cento) de sua 
capacidade total, desde que:  

a) garantam o fornecimento de equipamentos de pro-
teção individual e álcool em gel 70%, ou preparações antis-
sépticas ou sanitizantes de efeito similar, a todos os empre-
gados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; 

b) disponibilizem na entrada do shopping center ou 
centro comercial e das lojas e elevadores, álcool em gel 70%, 
ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, 
a todos clientes e frequentadores; 

c) permitam o acesso e circulação no interior do esta-
belecimento, apenas a clientes, frequentadores, empregados 
e prestadores de serviço que estiverem utilizando máscara de 
proteção respiratória, seja ela descartável ou reutilizável, de 
forma adequada; 

d) adotem medidas de contenção do acesso ao interior 
do estabelecimento com vistas a manter o distanciamento 
mínimo de 1 (um) metro entre cada cliente ou frequentador; 
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e) mantenham fechadas as áreas de recreação e lojas 

como brinquedotecas, de jogos eletrônicos, cinemas, teatros 
e congêneres; 

f) limitem a capacidade de utilização de praças e qui-
osques de alimentação a 30% (trinta por cento) da capacidade 
de mesas e assentos; 

g) seja proibido o uso de provadores pelos clientes; 
h) limitem o uso do estacionamento a 50% (cinquenta 

por cento) da capacidade; 
i) garantam a qualidade do ar dos ambientes climatiza-

dos, seguindo os protocolos de manutenção dos aparelhos e 
sistemas de climatização, realizando a troca dos filtros do 
conforme determinação da vigilância sanitária; 

j) Espaços como estoques, copa ou outras áreas de ser-
viços ou apoio deverão ser usados com as mesmas regras de 
distanciamento e higiene que os espaços comerciais. 

V – Demais estabelecimentos comerciais e de presta-
ção de serviços localizados em logradouros, observadas, no 
que couber, as determinações previstas nas alíneas do inciso 
IV. 

VI – as atividades de organizações religiosas, que de-
verão observar os protocolos definidos pelas autoridades 
sanitárias, e também observar o seguinte: 

a) as pessoas que acessarem e saírem da igreja ou do 
templo religioso deverão realizar a higienização das mãos 
com álcool-gel 70% ou preparações antissépticas ou saniti-
zantes de efeito similar, colocadas em dispensadores e dis-
ponibilizadas em pontos estratégicos como na entrada, na 
secretaria, confessionários, corredores, para uso dos fiéis, 
religiosos e colaboradores; 

b) manter todas as áreas ventiladas, incluindo, caso 
exista, os locais de alimentação; 

c) o responsável pela igreja ou templo deve orientar 
aos frequentadores que não poderão participar de celebra-
ções ou eventos religiosos, caso apresentem sintomas de 
resfriado/gripe. 

d) manter regramento do uso obrigatório e adequado 
de máscaras faciais e distanciamento social de 1 metro entre 
as pessoas. 

VII – feiras livres que realizem a comercialização de pro-
dutos de gênero alimentício, exclusivamente para este fim e 
que tenha papel fundamental no abastecimento local;  

VIII – comércio-ambulantes, licenciados pelo Municí-
pio; 

IX – Centros de Formação de Condutores, observando 
os regramentos previstos no Decreto 151/2020; 

X – atividades de ginástica ao ar livre, ficando vedado as 
atividades que possuam contato físico, observando os regra-
mentos previstos no Decreto 172/2020; 

XI – academias, estúdios de musculação, estúdio de pi-
lates, centros de ginástica e estabelecimentos similares, obser-
vando os regramentos previstos no Decreto 172/2020; 

XII – feiras de artesanato, observando os regramentos 
previstos no Decreto 173/2020; 

XIII – Centro Municipal de Tradições Nordestinas - Seve-
ro Embaixador Nordestino, observando os regramentos previs-
tos no Decreto 173/2020; 

XIV – praças, parques internos e externos, lojas e salas 
de jogos, espaços de entretenimento, possuindo serviço de 
alimentação interna ou não, que não possuam atividades com 
contato físico direto, observando os regramentos previstos no 
Decreto 191/2020. 

§ 1º Às atividades do inciso VII deste artigo ficam de-
terminadas, além das medidas do § 7º do art. 24, que o feirante: 

I – em sendo o caso, utilizará vitrine para a exposição de 
carne suína, carne de aves e pescado. Caso tenha, auxiliar ou 
empregado em sua barraca, mantê-lo(s)-á apenas realizando a 
atividade de venda ou de recebimento de pagamento; 

II – não exercerá atividade, acaso que esteja com sinto-
mas de gripe ou resfriado, extensível a prepostos, auxiliares ou 
empregados; 

III – manterá distanciamento adequado e seguro entre as 
barracas e demais equipamentos, de forma a facilitar o trânsito 
de pessoas, visando não gerar aglomerações; 

IV – o atendimento será organizado de maneira que seja 
vedado ao consumidor o manuseio direto de alimentos expos-
tos, inclusive quando se tratar de produtos industrializados, 
evitando-se, a qualquer custo, a aglomeração da clientela; 

V – afixará, em cada barraca, tabuleiro ou equipamento, 
cartaz com normas e orientações sobre higienização; 

VI – Manterá a face frontal e as faces laterais de sua bar-
raca envoltas por material plástico de PVC transparente, com 
aberturas para passagem de dinheiro, ou de outro meio de pa-
gamento, e dos produtos comercializados, de modo a evitar o 
contato direto entre si, auxiliares e empregados com seus clien-
tes;  

VII – não permitirá o consumo do produto no local, ca-
bendo apenas a venda na modalidade “para viagem” ou por 
delivery;  

VIII – não disponibilizará qualquer equipamento que 
possibilite ou estimule o consumo no local; 

IX – Fará uso de produtos, preferencialmente, conforme 
a sua natureza, pré-cozidos, visando agilizar sua cocção.  

§ 2º – Fica permitido o serviço de entrega de refeições e 
lanches, seja por meio de aplicativos de entrega ou por meio de 
entrega direta (delivery). 

Art. 26 – Em todos os estabelecimentos que se manti-
verem abertos, impõe-se a observância de todos os protoco-
los e medidas de segurança recomendados pelas autoridades 
sanitárias, inclusive: 

I – Garantir a distância mínima de 1,5 metro entre as 
pessoas e uso obrigatório de máscaras. 

II – utilizar equipamentos de proteção individual, a se-
rem fornecidos pelo estabelecimento, todos os empregados, 
colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; 

III – utilizar adequadamente máscaras de proteção fa-
cial, devendo impedir a entrada ou permanência de pessoas 
sem a sua utilização; 

IV – Proibir a participação nas equipes de trabalho de 
pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos, 
gestantes e pessoas com outras comorbidades; 

V – Priorizar no atendimento aos clientes, o agenda-
mento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomera-
ções; 

VI – Disponibilizar álcool em gel 70%, ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, a todos os cli-
entes e frequentadores; 

VII – manter os banheiros e demais locais do estabele-
cimento higienizados e com suprimentos suficientes para 
possibilitar a higiene pessoal dos empregados, colaborado-
res, terceirizados, prestadores de serviço e consumidores; 

Parágrafo Único – Devem ser afastados de suas ativi-
dades, de forma imediata, todos os colaboradores sintomáti-
cos respiratórios, conforme recomendação do Ministério da 
Saúde. 

Art. 27 – Fica vedada, em qualquer das atividades auto-
rizadas, a aglomeração e fluxo intenso de pessoas. 

Art. 28 – Fica vedada a realização e divulgação, por 
qualquer meio, de ações, na modalidade presencial, que pos-
sam causar aglomerações nos estabelecimentos comerciais 
cujo funcionamento esteja autorizado, sob pena de revogação 
imediata da autorização de funcionamento, sem prejuízo da 
responsabilização cível e criminal.  

Art. 29 – O funcionamento das atividades elencadas 
neste Decreto fica condicionado ao preenchimento do Anexo I 
deste Decreto – Termo de Compromisso de Responsabilidade 
Social para Controle da Pandemia decorrente do Covid-19 – e 
disponibilização em local visível aos frequentadores do estabe-
lecimento. 

Art. 30 – Os velórios de pessoas não qualificadas como 
suspeitas de COVID-19 deverão obedecer às seguintes medi-
das: 

I – o número de familiares presentes à cerimônia de ve-
lório fica limitado a 10 (dez); pessoas; 

II – o tempo da cerimônia de velório fica limitado a 1 
(uma) hora de duração; 

III – a cerimônia de velório deverá ocorrer obrigatoria-
mente entre as 7h (sete horas) e 16h (dezesseis horas); e 

IV – os responsáveis pela organização e realização da 
cerimônia de velório deverão providenciar avisos, a serem afi-
xados em local de fácil visualização, recomendando que pesso-
as maiores de 60 (sessenta) anos, grávidas, crianças menores 
de 12 (doze) anos e portadores de morbidades não ingressem 
no local, assim como disponibilizar álcool gel 70% ou sabonete 
líquido. 
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Parágrafo único. As regras constantes dos incisos I ao 

IV do caput não se aplicam aos óbitos suspeitos ou confirma-
dos de COVID-19, cujo sepultamento deverá observar as regras 
determinadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Esta-
dual de Saúde.  

Art. 31 – Fica mantido o uso obrigatório de máscaras fa-
ciais para todos os trabalhadores vinculados aos estabeleci-
mentos comerciais e industriais autorizados a funcionar, e seus 
respectivos clientes, por prazo indeterminado devendo os esta-
belecimentos obrigatoriamente fornecer a seus funcionários e 
clientes álcool gel a 70%, que deverão estar em locais visíveis e 
de fácil acesso ao público consumidor, nos termos do § 7º do 
art. 24 deste Decreto. 

§ 1º O uso da máscara é obrigatório, independente da 
faixa etária ou da condição de saúde do cidadão, podendo as 
máscaras serem fabricadas em tecido de forma caseira, con-
forme orientações do Ministério da Saúde, caso o cidadão quei-
ra utilizar-se de espaços abertos públicos e privados, inclusive 
os comerciais. 

§ 2º São considerados também espaços públicos de uso 
coletivo, para fins do parágrafo anterior, os veículos de trans-
porte público coletivo, de táxi e transporte remunerado indivi-
dual de passageiros. 

§ 3º Os motoristas de transportes públicos de uso cole-
tivo (vans, táxis, aplicativos, Uber e afins) também estão obri-
gados a usar máscaras, bem como motociclistas que prestem 
serviço de entrega via delivery. 

§ 4º Fica proibido o ingresso do cidadão sem máscara 
facial em qualquer estabelecimento comercial, industrial ou 
repartição pública no âmbito do Município de São Gonçalo, 
onde os seus prepostos ou servidores deverão impedir o seu 
respectivo ingresso ao local.  

§ 5º O estabelecimento autorizado a funcionar na forma 
do art. 24 deste Decreto poderá fornecer, a seu critério, masca-
rá facial para utilização imediata a título oneroso ou gratuito, 
caso o consumidor não esteja eventualmente munido do res-
pectivo equipamento de proteção individual. 

§ 6º Os fabricantes e distribuidores de máscaras para 
uso profissional garantirão, prioritariamente, o abastecimento 
da rede pública de assistência e de atenção à saúde. 

§ 7º A produção de máscaras artesanais pode ser reali-
zada segundo as orientações constantes da Nota Informativa nº 
3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página do Minis-
tério da Saúde no endereço eletrônico www.saude.gov.br, e o 
seu uso observará as orientações constantes do anexo único 
deste Decreto.  

§ 8º Os fabricantes e distribuidores de máscaras para 
uso profissional garantirão, prioritariamente, o abastecimento 
da rede pública de assistência e de atenção à saúde.  

§ 9º Os órgãos municipais integrantes da gestão do or-
denamento público orientarão as pessoas quanto à importância 
do uso das máscaras. 

§ 10 O distanciamento mínimo obrigatório deverá ser 
mantido mesmo com o uso da máscara. 

Art. 32 – Todos os prazos administrativos no âmbito da 
Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do 
Município de São Gonçalo que se encontravam suspensos vol-
tam a fluir a partir do dia 03 de agosto de 2020. 

Art. 33 – Fica proibido o uso do passe livre de estudan-
tes até o retorno das aulas presenciais. 

Art. 34 – A Secretaria de Saúde e Defesa Civil, a Secre-
taria de Segurança Pública e a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente deverão atuar para manter o cumprimento das dis-
posições do presente Decreto, sendo certo que para tal fim, 
poderão fotografar e filmar todos aqueles que descumprirem 
as medidas previstas no presente artigo, a fim de instruir ato 
de comunicação ao Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, sem prejuízo da instauração de procedimento inves-
tigatório para apurar a ocorrência de crime e infração admi-
nistrativa. 

Parágrafo único. A administração Pública deverá as-
segurar o sigilo das informações. Dessa forma, fica vedada a 
divulgação da fotografia e filmagem. 

Art. 35 – Ficam autorizados os atendimentos ambulato-
riais eletivos de pacientes estáveis nas unidades de saúde 
públicas e privadas no Município de São Gonçalo.  

Parágrafo único. Deverão ser mantidos, ainda, os 
atendimentos ambulatoriais de cardiologia, oncologia, pré-

natal, psiquiatria, psicologia, gravidez de risco, nefrologia e 
dos pacientes que tenham risco de descompensação ou dete-
rioração clínica, assim como os atendimentos nos setores de 
Imunização e o acesso às receitas da prescrição de uso con-
tínuo. 

Art. 36 – Considerar-se-á falta grave, nos termos do arti-
go 193, inciso I, do Estatuto do Servidor, Lei nº 050/1991, as 
faltas, atrasos, abandonos, ausências e quaisquer atos asseme-
lhados dos profissionais das unidades da rede municipal de 
Saúde de São Gonçalo, com a aplicação das sanções previstas 
no Estatuto do Servidor. 

Art. 37 – Fica determinado a manutenção de 100% da 
frota do transporte municipal, sendo a capacidade de lotação 
limitada a passageiros sentados, com janelas destravadas e 
abertas, quando possível, de modo que haja plena circulação 
de ar nos transportes públicos. 

§ 1º – Ficam as empresas concessionárias de transporte 
público, enquanto permanecer a pandemia do Covid-19 no país, 
obrigadas a disponibilizar álcool em gel 70% à empregados e 
passageiros e impedir o acesso de passageiros que não este-
jam utilizando máscaras. 

§ 2º O Secretário Municipal de Transporte deverá ex-
pedir ato próprio com a regulamentação da restrição de que 
trata o presente Decreto. 

Art. 38 – Todos os estabelecimentos e serviços autori-
zados a funcionar na retomada gradativa de suas atividades 
deverão obedecer ao protocolo de higiene, distanciamento e 
restrições previstos no § 7º do art. 24 e art. 26 deste Decreto, 
visando a mitigar os efeitos da disseminação do Covid-19. 

§ 1º Às atividades imobiliárias, fica determinado que as 
visitas aos imóveis deverão, obrigatoriamente, ocorrer por uma 
única família por vez e as visitas deverão ser preferencialmente 
agendadas previamente. 

§ 2º Às concessionárias de veículos, determina-se que 
seja realizado o atendimento de um cliente por vez, com hora 
marcada e que os reparos em veículos sejam antecedidos por 
higienização de acessórios internos e externos do veículo, além 
da proteção de bancos, volante e manoplas e outros itens de 
contato. 

Art. 39 – A autorização para o funcionamento dos esta-
belecimentos previstos neste Decreto poderá ser revista, a 
qualquer tempo, com base nos indicadores técnicos fornecidos 
pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, tais como a 
disponibilidade de leitos de UTI e clínicos, taxa de transmissão, 
ocorrência de novos casos e demais dados da epidemia, nos 
termos do artigo 5.º deste Decreto, ou, ainda, em caso de des-
cumprimento das medidas e condições estabelecidas no pre-
sente regulamento. 

Art. 40 – O encerramento da aplicação das medidas pa-
ra enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional em decorrência da infecção humana pelo 
Covid-19 fica condicionada à situação de Emergência de Saú-
de Pública de Importância Nacional, declarada por meio da 
Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, no Ministé-
rio da Saúde. 

Art. 41 – A desobediência aos comandos previstos no 
presente Decreto sujeitará o infrator à aplicação das seguintes 
penas, sem prejuízo de demais sanções civis e administrativas: 

I - Penas previstas para crimes elencados nos artigos 
268 - infração de medida sanitária preventiva - e 330 - crime de 
desobediência - do Código Penal;  

II - Advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição, 
suspensão de venda e/ou de fabricação, cancelamento do re-
gistro, interdição parcial ou total, cancelamento de autorização 
para funcionamento, cancelamento do alvará́ de licenciamento, 
proibição de propaganda e/ou multa, conforme legislação sani-
tária. 

Art. 42 – O Secretário Municipal de Saúde e Defesa Ci-
vil editará os atos complementares necessários à execução 
do disposto neste Decreto. 

Art. 43 – Este Decreto Municipal entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 44 – Ficam prorrogadas todas as medidas dos De-
cretos Municipais 146/2020, 148/2020, 151/2020, 172/2020, 
173/2020, 180/2020 e 191/2020. 

Art. 45 – Revogam-se as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 31 de julho de 2020 

JOSÉ LUIZ NANCI 
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Prefeito 
ANEXO I 

DECLARAÇÃO 
Eu,_________________________, RG nº ___________________, 
CPF nº ___________________, matrícula ________, vinculado ao 
setor ________________, declaro, para fins específicos de 
atendimento ao disposto na portaria 428/2020 do Ministro de 
Estado da Saúde, que devo ser submetido a isolamento em 
razão de apresentar sinais ou sintomas gripais abaixo, estrita-
mente pelo tempo em que perdurarem os sintomas, estando 
ciente de que devo procurar atendimento médico. 
(    ) febre  
(    ) tosse seca 
(    ) dor de garganta 
(    ) mialgia 
(    ) cefaléia e prostração 
(    ) dificuldade para respirar  
Declaro, mais, que estou ciente de que a prestação de informa-
ção falsa me sujeitará às sanções penais e administrativas pre-
vistas em Lei, precipuamente a exoneração/demissão. 

São Gonçalo, ___ de agosto de 2020. 
_________________________ 

Assinatura do servidor 
ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  
PARA CONTROLE DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 
Nome do estabelecimento: 
CNPJ: 

Declaramos ser conhecedores da legislação sanitária 
em vigor e, em especial, dos procedimentos de prevenção à 
Covid-19. 

Declaramos estar ciente de que a prestação de declara-
ção falsa configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, 
passível de sanções penais, sem exclusão das sanções admi-
nistrativas e civis cabíveis. 

Declaramos estar ciente da obrigação de apresentar, a 
qualquer tempo, toda a documentação exigida para o funcio-
namento da atividade e de prestar todas as informações refe-
rentes ao funcionamento do estabelecimento para assegurar os 
controles necessários a serem exercidos pelo órgão sanitário 
municipal. 

Declaramos que me responsabilizo por providenciar, a 
qualquer tempo, todas as adequações necessárias ao perfeito 
atendimento das normas sanitárias. 

Declaramos comprometer-me com o exercício da ativi-
dade em plena observância aos requisitos indispensáveis à 
proteção e preservação da saúde individual e coletiva. Declaro 
estar ciente de que qualquer ação ou omissão em desacordo 
com as normas sanitárias, mesmo as de menor risco, frequên-
cia ou impacto, sujeitará o estabelecimento a sanções de natu-
reza administrativa, civil e penal, sem prejuízo de medidas 
complementares, entre as quais a cassação do licenciamento 
sanitário do estabelecimento, a cassação do alvará de funcio-
namento e outras necessárias à cessação e punição da irregu-
laridade. 

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 pan-
demia de Covid-19, com o compromisso de: 

a) manter-me atualizado, por meio de fontes confiáveis, 
sobre as formas de transmissão da Covid-19 e sobre as medi-
das de prevenção e proteção dos funcionários e clientes do 
meu estabelecimento. 

b) afastar temporariamente funcionários que apresenta-
rem sintomas da doença Covid-19, orientando para que procu-
rem imediatamente o serviço de saúde ou ligue no telefone 160. 

c) incentivar a manutenção do Distanciamento Social 
para trabalhadores do grupo de risco. 

d) cumprir a obrigatoriedade do uso da máscara dentro 
das instalações, por todos os funcionários, clientes e/ou fre-
quentadores, fornecendo a quantidade de máscaras em número 
suficiente para cada funcionário. 

e) orientar e incentivar a prática da etiqueta respiratória 
por todos. 

f) providenciar sabonete líquido, papel toalha e lixeira 
em todas as pias de lavagens das mãos para uso dos funcioná-
rios e clientes. 

g) providenciar álcool em gel 70% para uso dos clientes 
e dos trabalhadores em locais de fácil acesso. 

h) orientar os funcionários para evitar o uso comparti-
lhado de objetos. 

i) manter o ambiente de trabalho limpo e arejado, com 
portas e janelas abertas, sempre que for possível. 

j) identificar objetos e superfícies mais frequentemente 
tocados, com maior risco de contaminação no ambiente de 
trabalho, garantindo a desinfecção. 

k) providenciar em quantidade adequada os produtos de 
higienização e desinfecção das superfícies e ambiente de traba-
lho (álcool 70%, água sanitária, sabão e outros produtos para a 
desinfecção). 

l) orientar o funcionário responsável pela limpeza para 
fazer a desinfecção de forma correta, bem como orientar as 
medidas de segurança para que ele não fique exposto à conta-
minação. 

m) avaliar a capacidade máxima de clientes e funcioná-
rios dentro do ambiente de trabalho de forma a garantir a dis-
tância segura. 

n) proibir aglomerações de pessoas e limitar o número 
de clientes em atendimento, fixando a permanência máxima de 
pessoas por grupo familiar. 

o) organizar filas e fazer a marcação no piso garantindo 
o distanciamento mínimo. 

São Gonçalo, ___ de agosto de 2020. 
_______________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
Corrigenda ao Anexo do Decreto n.º 189/2020 de 24 de julho de 
2020, publicado no “Diário Oficial Eletrônico” em 27 de julho de 
2020. 

Onde se lê: PT 23.51.10.301.2035.2.056, Natureza de 
Despesa 4.4.90.93.00 - FR 21- CRIAR-Acréscimo R$ 
1.803.000,00. 

Leia-se: PT 23.51.10.301.2035.2.011, Natureza de Despe-
sa 4.4.90.93.00 - FR 21 – CRIAR - Acréscimo R$ 1.803.000,00. 

SEMAD 
DESPACHO DA SECRETÁRIA 

Defiro os processos abaixo relacionados: 
Processos nos 21501/2020, 21503/2020, 21504/2020, 21506/2020, 
21509/2020, 21511/2020, 21512/2020, 21515/2020, 21526/2020, 
21528/2020, 21530/2020, 21531/2020, 21534/2020, 21536/2020, 
21538/2020, 21540/2020, 21541/2020, 21542/2020 e 21543/2020. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 30 de julho 
de 2020. 

ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 

DESPACHO DA SECRETÁRIA 
Defiro os processos abaixo relacionados: 
Processos nos 39563/2018, 40311/2018, 29904/2019, 30285/2019, 
30427/2019, 30468/2019, 30471/2019, 30491/2019, 30529/2019, 
30558/2019, 30609/2019, 30638/2019, 30655/2019, 30683/2019, 
30684/2019, 30774/2019, 30776/2019, 30806/2019, 30814/2019, 
30822/2019, 30826/2019, 30829/2019, 30833/2019, 30835/2019, 
30850/2019, 30853/2019, 30898/2019, 30899/2019 e 48745/2019. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 30 de julho 
de 2020. 

ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 

DESPACHO DA SECRETÁRIA 
Indefiro os processos abaixo relacionados: 
Processos nos 30437/2019, 30509/2019, 30595/2019, 30692/2019, 
30759/2019, 30771/2019, 30779/2019 e 30897/2019. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 30 de julho 
de 2020. 

ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 

SEMFA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Contribuinte: VIRTUA GRAF 2007 GRÁFICA E PAPELARIA 
LTDA. 
Endereço: RUA ITAPEMIRIM, 18 
Referente ao proc.: 58937/2019 

NOTIFICAÇÃO 
Fica o autuado INTIMADO a apresentar no prazo de 10 dias na 
Prefeitura Municipal de São Gonçalo, situado à Rua Dr. Felicia-
no Sodré n.º 100, na Subsecretaria de Tributos sala 08, os do-
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cumentos abaixo discriminados referentes ao período de 
01/11/2014 até 31/12/2018. 
Livro Razão do Período 
Cópia do Contrato Social 
IRPJ do Contrato Social 
Procuração do Representante Legal 
Cópia do Alvará 
Contrato de Prestação de Serviço (Tomador e Prestador) 
Demonstração de Resultado Do Período Fiscalizado 
Balanço Patrimonial do Período Fiscalizado 
Livro util. de doc. Fiscais – Modelo 2. 

São Gonçalo, 30 de julho de 2020. 
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO 

Subsecretario de Tributos 
IPASG 

PORTARIA PRES/DPV N.º 130/2020, DE 24 DE JULHO DE 2020. 
RESOLVE: aposentar JAQUES PEREIRA DE QUEIROZ, matrícu-
la n.º 12.697, função Guarda Municipal, referência I, a contar da 
publicação desta portaria, com proventos integrais, conforme 
artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. n.º 47/2005 e 
processo n.º 1189/2019. 

FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Processo n.º 1189/2019, Jaques Pereira de Queiroz, matrícula 
n.º 12697, função Guarda Municipal, referência I, aposentado 
com proventos integrais conforme Portaria n.º 130/2020, a con-
tar da data de publicação deste ato. 
PORTARIA PRES/DPV N.º 132/2020, DE 27 DE JULHO DE 2020. 
RESOLVE: conceder a contar de 09 de junho de 2020, pensão 
vitalícia a REGINA CELIA DE SANT'ANNA PEDRETTI, matricula 
n.º 81.480, na condição de cônjuge, pensão equivalente a 100% 
da remuneração do ex-servidor ativo Jairo Cesar da Silva Pe-
dretti, matricula n.º 10603, função Professor Docente I, referên-
cia D19, conforme artigo 40, inciso II, § 7º da CF/88, com reda-
ção dada pelo artigo 2º, inciso II e artigo 15 da Lei Federal 
10.887/2004 c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 009/2006. 
PORTARIA PRES/DPV N.º 133/2020, DE 27 DE JULHO DE 2020. 
RESOLVE: conceder a contar de 10 de maio de 2020, pensão 
vitalícia a JOSENI RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, matricula 
n.º 81.481, na condição de cônjuge, pensão equivalente a 100% 
da remuneração do ex-servidor ativo ALCEDINO ALVES DE 
OLIVEIRA, matricula n.º 22610, função Professor Orientador 
Educacional, Referencia E14, conforme artigo 40, inciso II, § 7º 
da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso II e artigo 15 
da Lei Federal 10.887/2004 c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 
009/2006. 

SEMED 
PORTARIA N.º 92/SEMED/2020 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas, e tendo em vista a 
necessidade de atender tempestivamente, os prazos estipula-
dos pelo Tribunal de Contas da União. 

Considerando os dispositivos legais atinentes à matéria, 
em especial a Lei n.º 327/2011 e a Instrução Normativa – TCU n.º 
71 e 76. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Fica prorrogada por mais 30 (trinta) dias a Co-

missão de Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria 
nº 77/SEMED/2020, tendo em vista a necessidade de adequação 
dos trabalhos já realizados aos moldes da Instrução Normativa 
do Tribunal de Contas da União. 

Art. 2º - Fica redesignada a COMISSÃO, que será inte-
grada pelos servidores, LENITA RANGEL DE SOUZA, matrícula 
22406, VITOR COSTA DE OLIVEIRA, matrícula 22325, LUCIO 
CLAUDIO ALVES FERREIRA, matrícula 20331, para sob a Presi-
dência da primeira, responsabilizar-se pela formalização do 
procedimento da TOMADA DE CONTAS ESPECIAL prevista 
nesta Portaria, sendo atribuídos aos componentes os efeitos da 
Lei n.º 327/2011. 

 Art. 3º - A referida Comissão deverá concluir os seus 
trabalhos no prazo estipulado no artigo 1°, a contar da data do 
dia 24/07/2020. 

Art. 4º - O descumprimento do previsto nesta Portaria 
importará em comunicação ao respectivo Tribunal de Contas, 
para que adote as providências legais.  

Art. 5º - A Comissão designada pelo Art.2º, deverá a ca-
da 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação da presente 
Portaria, encaminhar relatório ao Órgão Central de Controle 

Interno, dando ciência de todos os atos praticados pela referida 
Comissão.  

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

São Gonçalo, 30 de julho de 2020. 
MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA 

Secretário Municipal de Educação 
Omitido no D.O.E de 24/07/2020. 

CORRIGENDA 
CORRIGENDA DA PORTARIA N.º 86/SEMED/2020 Publicada no 
"Diário Oficial Eletrônico" em 20 de julho de 2020.  

Onde se lê: “PEDRO DOS SANTOS PERREIRA, matrícula 
214425” 

Leia-se: “PEDRO DOS SANTOS FERREIRA, matrícula 
14425” 

São Gonçalo, 29 de julho de 2020. 
MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA 

Secretário Municipal de Educação 
SEMDUR 

EXTRATO DE TERMO ADITVO 
Terceiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato 
PMSG n.º 026/2018, Processo Administrativo n.º 35.217/14 Par-
tes: Município de São Gonçalo e Engetécnica Serviços e Cons-
truções Ltda. Objeto: “Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de engenharia para execução de 
remanescente de obras de pavimentação, obras de esgotamen-
to sanitário e de distribuição de água em diversos logradouros 
no município de São Gonçalo - RJ”. Fica o Contrato PMSG n.º 
026/2018 prorrogado seu prazo por 3 (três) meses, passando 
seu término, portanto, para 25/10/2020. 

FERNANDO JOSÉ DA FONSECA MOREIRA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO PMSG N.º 033/2020 
PROCESSO N.º 64.283/2019 
OBJETO: Registro formal de preços para futura e eventual 
aquisição de tampão de ferro fundido, circular e ralo de ferro 
fundido p/ sarjeta, para atender o Parque Industrial (Usina) e 
Dco’s da Prefeitura Municipal de São Gonçalo – RJ: Homologo 
a licitação relativa ao objeto em epígrafe para que produza seus 
efeitos legais e jurídicos; determino a adjudicação do objeto 
licitado à empresa: RB Rio Comércio de Produtos Eireli-Epp, no 
valor total de R$ 119.400,00(cento e dezenove mil e quatrocen-
tos mil reais) para o período de 12(doze) meses, para que pro-
duza seus efeitos legais e jurídicos. 

FERNANDO JOSÉ DA FONSECA MOREIRA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 

SEMCOMP 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMSG N.º 045/2020 
Tipo: Menor Preço Item 
Processo n.º 15331/2020 
Objeto: O objeto da presente licitação é o registro formal de 
preços para futura e eventual aquisição de materiais necessá-
rios para atendimento da rede de iluminação pública do muni-
cípio de São Gonçalo – RJ, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Fica mar-
cado para o dia 12/08/2020, às 14:00h o certame licitatório do 
Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas 
na Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos à Rua Feli-
ciano Sodré n.º 100, 2º andar, Centro, São Gonçalo/RJ, das 
09:00 às 16:30 horas, pelo telefone nº (0xx21) 2199-6382/2199-
6329 ou no site www.comprasgovernamentais.gov.br (COM-
PRASNET). 

ANTONIO CARLOS SANT’ANNA JUNIOR 
Pregoeiro 

INFORMATIVO CORONAVÍRUS 
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Continuação do D.O.E. em 31/07/2020
Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2020, os servidores abaixo
relacionados,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e
Defesa Civil.

NOME/CPF CARGO SIMB.
CLAUDIA BARBARA SAMPAIO DOS SANTOS / 018.***.***-
92 COORDENADOR DAS-10

JULIA BARROS DE SOUZA / 142.***.***-02 DIRETOR DE DIVISÃO DAS-05
Port. nº 1192/2020
Exonera:
a contar de 30 de julho de 2020, KEILA CRISTINA BISPO
RAMOS DIAS - Mat.:  122218, do cargo em comissão de
Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal
de Educação.
Port. nº 1193/2020
Nomeia:
a contar de 30 de julho de 2020, LENILZA PACHECO DOS
SANTOS -  CPF: 081.***.***-80,  para exercer o cargo em
comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria
Municipal de Educação, em substituição a Keila Cristina
Bispo Ramos Dias - Mat.: 122218.
Port. nº 1194/2020
Nomeia:
a contar de 30 de julho de 2020, os servidores abaixo
relacionados,  para  exercerem o  cargo  em comissão  de
Subdiretor  de  Departamento  -  Símbolo  DAS-06,  na(o)
Secretaria Municipal de Governo - Comunicação Social.

NOME/CPF
ANA PAULA SOARES DE MACEDO PEREIRA / 053.***.***-39
PATRICIA GAEDE RIBEIRO / 110.***.***-75
Port. nº 1195/2020
Nomeia:
a contar de 30 de julho de 2020, os servidores abaixo
relacionados,  para  exercerem o  cargo  em comissão  de
Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano - Parques e Jardins.

NOME/CPF
GETULIO DA SILVA LEITE / 014.***.***-00
LUIZ MAURO COSTA GAMA / 096.***.***-29
MARCO AURELIO DA COSTA BRAGANÇA / 955.***.***-72
SHURA LUCY MACHADO DE CASTRO / 090.***.***-92
Port. nº 1196/2020
Exonera:
a contar de 30 de julho de 2020, SIDNEI DA SILVA GOMES -
Mat.:  122990,  do  cargo  em  comissão  de  Supervisor  -
Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1197/2020
Nomeia:
a contar de 30 de julho de 2020,  FERNANDA FIGUEIRA
PORTUGAL DA SILVA - CPF: 098.***.***-76, para exercer o
cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o)
Secretaria  Municipal  de  Educação,  em  substituição  a
Sidnei da Silva Gomes - Mat.: 122990.
Port. nº 1198/2020
Torna sem efeito:
a  Portaria  n°1184/2020,  Publicada  no  "Diário  Oficial
Eletrônico" em 28/07/2020.
Port. nº 1199/2020
Nomeia:
a contar de 30 de julho de 2020, MARCIA CRISTINA DA
SILVA LOPES - CPF: 132.***.***-76, para exercer o cargo
em comissão de Subdiretor de Departamento -  Símbolo
DAS-06,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Governo  -
Comunicação  Social.
Port. nº 1200/2020
Nomeia:
a  contar  de  29  de  julho  de  2020,  GILBERTO  ARAUJO
MADEIRA - Mat.: 6463, para exercer a função gratificada
de Supervisor - Símbolo FG-01, na(o) Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer.
Port. nº 1201/2020
Exonera:
a  contar  de  01  de  agosto  de  2020,  EDSON DA  SILVA
RIBEIRO - Mat.: 14512, da função gratificada de Diretor de
Departamento - Símbolo FG-07, da(o) Secretaria Municipal
de Fazenda.
Port. nº 1202/2020
Nomeia:
a contar de 01 de agosto de 2020, RAFAEL DE OLIVEIRA
MIRANDA - Mat.: 23389, para exercer a função gratificada
de  Diretor  de  Departamento  -  Símbolo  FG-07,  na(o)

Secretaria Municipal de Fazenda, em substituição a Edson
da Silva Ribeiro - Mat.: 14512.
Port. nº 1203/2020
Designa:
a  contar  de  01  de  agosto  de  2020,  GLEYDIONE  DE
MENDONCA BARBOSA - Mat.: 20981, para responder pela
função gratificada de Coordenador - Símbolo FG-10, em
virtude das férias do(a) servidor(a) Zuleica Martins Ribeiro
-  Mat.:  20326,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Fazenda,
fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 1204/2020
Nomeia:
a  contar  de  01  de  agosto  de  2020,  ANGELICA  RAMOS
MARINS DE OLIVEIRA - Mat.: 23427, para exercer a função
gratificada  de  Coordenador  -  Símbolo  FG-10,  na(o)
Secretaria  Municipal  de  Fazenda,  em  substituição  a
Mauricio Luiz Monteiro de Jesus - Mat.: 20310.
Port. nº 1205/2020
Nomeia:
a contar de 30 de julho de 2020, WANDERSON LOURENÇO
DA SILVA - CPF: 099.***.***-22, para exercer o cargo em
comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria
Municipal de Administração.
Port. nº 1206/2020
Nomeia:
a contar de 30 de julho de 2020,  ALESSANDRO SOUZA
SALES  -  CPF:  136.***.***-50,  para  exercer  o  cargo  em
comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria
Municipal  de  Administração,  em substituição  a  Wagner
Flores da Silva - Mat.: 122760.
Port. nº 1207/2020
Designa:
a contar de 01 de agosto de 2020, MARTHA FERNANDA DA
CONCEICAO  EDUARDO  ANSELMUCCI  DE  SOUZA  -  Mat.:
21605,  para  responder  pela  função  de  Secretário(a)
Municipal, em virtude das férias do(a) servidor(a) Rogerio
Jorge Ribeiro Rodrigues - Mat.: 123099, na(o) Secretaria
Municipal de Planejamento e Projetos Especiais, sem fazer
jus a remuneração da referida função.
Port. nº 1208/2020
Nomeia:
a  contar  de  30  de  julho  de  2020,  MARISOL  DIAS
CAVALCANTI - CPF: 105.***.***-79, para exercer o cargo em
comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer.
Port. nº 1209/2020
Exonera:
a  contar  de  30  de  julho  de  2020,  PAULO  HENRIQUE
VALADARES -  Mat.:  123401,  do  cargo  em comissão  de
Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano - Parques e Jardins.
Port. nº 1210/2020
Exonera:
a contar de 30 de julho de 2020, OSVALDO LUIS FERREIRA
- Mat.: 118398, do cargo em comissão de Coordenador -
Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil.
Port. nº 1211/2020
Nomeia:
a contar de 30 de julho de 2020, CARLOS JORGE MIRANDA
DE MOURA - CPF: 010.***.***-76, para exercer o cargo em
comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano - Parques e Jardins,
em  substituição  a  Paulo  Henrique  Valadares  -  Mat.:
123401.
Port. nº 1212/2020

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1154/2020
Publicado no "Diário Oficial Eletrônico" em 23 de julho de
2020.
Onde se lê: ...,  ROSECLER DE OLIVEIRA - CPF: 022.***.***-
03, ...
Leia-se: ...,  ROSECLER DE OLIVEIRA SALTORIS - CPF:
022.***.***-03, ...


