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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

GONÇALO 
 

ATOS DO PREFEITO 
DECRETO N.º 321/2020 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E 
O QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. 
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 n.º 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica 
Municipal. 
Considerando o solicitado e justificado no Ofício n.º 
701/SEMDUR/2020 de 23 de outubro de 2020. 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o 
Orçamento, na forma do Anexo, da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano no valor de R$ 7.348.000,00 (Sete 
milhões e trezentos e quarenta e oito 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 provenientes 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, 26 de outubro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 
ANEXO DECRETO N.º 321/2020 
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020 
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

PROGRAMA DE 
TRABALHO 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 
DESPESA FONTE 

VALOR (R$ 1) 

ACRÉSCIMO CANCELAMENTO 

20.59.15.122.2042.2.060 3.3.90.39.00 521 05 7.000.000,00 0,00 
20.59.15.122.2042.2.084 3.3.90.30.00 522 00 0,00 348.000,00 

 3.3.90.30.00 523 05 0,00 3.000.000,00 
 3.3.90.39.00 525 05 0,00 4.000.000,00 

20.59.15.122.2061.2.016 4.4.90.51.00 530 00 348.000,00 0,00 
TOTAL 7.348.000,00 7.348.000,00 

 

Tornar sem efeito: 
a nomeação de BRUNO CANERO DA SILVA - CPF: 085.***.***-54, 
na Portaria nº 1841/2020, para exercer o cargo em comissão de 
Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Gabinete do Prefeito. 
Port.nº 2040/2020 

SEMAD 
PORTARIA N.º 112/GABSEMAD/2020 
Dispõe sobre o expediente externo do Almoxarifado Central da 
Prefeitura de São Gonçalo e dá outras providências. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 228/2018, e tendo em 
vista o que consta na CI n.º 031/Almoxarifado Central/2020, 
Considerando o encerramento do exercício financeiro; 
Considerando a necessidade de adoção de procedimentos que 
facilitem o fechamento do Almoxarifado Central; 
Considerando finalmente, que o balanço deve ser executado 
em tempo suficiente,  
RESOLVE: 
Art. 1º - Determinar a suspensão do expediente externo do 
Almoxarifado Central, no período de 17 a 31 de dezembro de 
2020, permanecendo em atividade todo o serviço interno. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 26 de outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
PORTARIA N.º 113/GABSEMAD/2020 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º. 228/2018, e tendo em 
vista o que consta na CI n.º 032/Almoxarifado Central/2020, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Designar, para compor a Comissão de Inventário do 
Almoxarifado Central do exercício de 2020, os servidores 
abaixo relacionados: 
Membro – Amanda Goulart dos Santos Dymacau Matrícula: 
22.252; 
Membro - Lindoval Angelo Rosa Matrícula: 20.897. 
Membro – Roberto Ramon Cayres Mota Matrícula: 23.381; 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 26 de outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
PORTARIA N.º 114/GABSEMAD/2020 
Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apurar 
responsabilidade de servidor por infração praticada no 
exercício das atribuições do cargo, nos termos do art. 207, da 
Lei Municipal n.º 050/91. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 228, de 01 de 
novembro de 2018, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar em desfavor da servidora de Matrícula: 16.306, no 
cargo de Agente de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil para que sejam apurados os fatos 
narrados no Processo Administrativo n.º 22.566/2020. 
Art. 2º - Designar a Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo Disciplinar, constituída pelos servidores abaixo, 
para compor a Comissão, conforme Decreto n.º 182, de 25 de 
setembro de 2017; 
I - Presidente – Amanda Goulart dos Santos Dymacau, Matrícula 
n.º 22.252; 
II - Membro – Felipe Rodrigues Soares, Matrícula n.º 20.691; 
III - Membro – Rosangela Cristovão Azevedo Santana, Matrícula 
n.º 21.062. 
Art. 3º - O prazo para a conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data 
da publicação no Diário Oficial, salvo na hipótese de motivo 
relevante devidamente justificado perante a autoridade que a 
constituir, quando então poderá ser prorrogada por igual 
período. O ato da prorrogação deverá ser publicado no mesmo 
veículo que publicou a Portaria inaugural. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
São Gonçalo, 26 de outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
PORTARIA N.º 308/SUBRH/SEMAD/2020.  
São Gonçalo, 06 de outubro de 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação 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 
dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da 
Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que 
o servidor SIDNEI SANTOS PINTO, matrícula n.º 18271, Inspetor 
de Disciplina, prestou ao Regime Geral de Previdência Social, 
nos períodos de 01/03/1975 a 14/03/1976, 01/07/1980 a 
01/10/1980, 03/11/1980 a 02/04/1981, 17/03/1982 a 22/03/1982, 
03/05/1982 a 24/04/1987, 01/04/1988 a 01/06/1989, 01/08/1989 a 
07/06/1990, 01/08/1990 a 01/09/1993, 21/02/1994 a 20/05/1994, 
26/12/1994 a 08/07/1996, 25/01/1999 a 30/03/1999, 02/08/1999 a 
30/10/1999, 01/05/1987 a 30/06/1987, 01/01/1995 a 31/01/1995 e 
01/09/1995 a 30/09/1995 totalizando 5180 dias ou 14 anos, 02 
meses e 10 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 
35752/2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
PORTARIA N.º 309/SUBRH/SEMAD/2020.  
São Gonçalo, 06 de outubro de 2020.  
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
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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 
dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da 
Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que 
a servidora ROSE DOS SANTOS COELHO SANTOS, matrícula 
n.º 21888, Professor Docente II / Int de Libras, prestou ao 
Regime Geral de Previdência Social, nos períodos de 
07/11/1985 a 13/01/1986, 27/10/1986 a 02/05/1988 e 14/06/1988 a 
14/04/1989 totalizando 924 dias ou 02 anos, 06 meses e 14 dias, 
conforme solicitado através do Processo n.º 35471/2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
PORTARIA n.º 310/SUBRH/SEMAD/2020. 
São Gonçalo, 06 de outubro de 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação 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 Servi-
dores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 05 de dezembro 
de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Fede-
ral/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora ROSE 
DOS SANTOS COELHO SANTOS, matrícula n.º 21888, Professor 
Docente II / Int de Libras, prestou ao Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, no período de 07/03/1994 a 06/05/2013 totalizando 
6947 dias ou 19 anos e 07 dias, conforme solicitado através do 
Processo n.º 35471/2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
PORTARIA N.º 315/SUBRH/SEMAD/2020.  
São Gonçalo, 09 de outubro de 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação 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 
dezembro de 1991, combinado com o artigo 201 da 
Constituição Federal/1988, o tempo de serviço/contribuição que 
a servidora MARTA RODRIGUES PACHECO DA SILVA, 
matrícula n.º 16350, Guarda Municipal, prestou ao Regime Geral 
de Previdência Social, no período de 01/09/1992 a 31/03/1995, 
totalizando 940 dias ou 02 anos e 07 meses, conforme 
solicitado através do Processo n.º 36087/2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
PORTARIA N.º 323/SUBRH/SEMAD/2020.  
São Gonçalo, 23 de outubro de 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação 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 Servi-
dores Públicos do Município (Lei n.º 050/91) de 05 de dezembro 
de 1991, combinado com o artigo 201 da Constituição Fede-
ral/1988, o tempo de serviço/contribuição que a servidora 
MARCELLE ABREU DA SILVA, matrícula n.º 17964, Professor 
Docente II, prestou ao Regime Geral de Previdência Social, nos 
períodos de 01/06/1995 a 03/02/1998, 13/07/1998 a 13/07/1999 e 
04/05/2000 a 16/02/2001, totalizando 1627 dias ou 04 anos, 05 
meses e 17 dias, conforme solicitado através do Processo n.º 
38374/2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
A Presidente da Comissão Especial de Inquérito Administrativo 
Disciplinar, instituída pelo Decreto Municipal n.º 182, de 27 de 
setembro de 2017, do Exmo. Senhor Prefeito Municipal, e 
redesignada pela a Portaria n.º 030/GABSEMAD/2020, de 28 de 
julho de 2020, da Sra. Secretária Municipal de Administração, 

para apurar os fatos narrados no processo administrativo n.º 
2590/2020, NOTIFICA os servidores de matrículas, 7.439, 14.908, 
18.871, 20.107, 20.136, 22.238, 22.239, 22.425, da oitiva marcada 
para o dia 29/10, às 10h, que acontecerá no Gabinete da 
Secretaria Municipal de Administração.  
São Gonçalo, 22 de outubro de 2020. 
AMANDA GOULART DOS SANTOS DYMACAU 
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo Disciplinar 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de 
suas atribuições, tendo em vista o Edital de Homologação do 
Concurso Público datado de 23 de junho de 2016, referente ao 
proc. judicial n.º 0069796-43.2018.8.19.0002, ofício n.º 
1590/PGM/CONT/LGDS/2020 CONVOCA para comparecer ao 
Departamento de Recursos Humanos da SEMAD, a candidata 
classificada de acordo com o cargo, dia e horário abaixo:  
PROFESSOR ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Dia 27 de outubro de 2020 às 10:00h 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 
2127393 MARCIA JOSIANE VAZ DE SOUZA 36º 

São Gonçalo, 23 de outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
DESPACHO DA SECRETÁRIA 
Defiro o processo abaixo relacionado: 
Processo n.º 27477/2018. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 26 de 
outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 

SEMFA 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N.º 002/2017/SEMFA-PMSG 
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
N.º 002/2017/SEMFA-PMSG 
Processo Administrativo: 35796/2017 
Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e ITAÚ UNIBANCO S.A. 
Objeto: prestação de serviço continuado de recolhimento de 
tributos e demais receitas municipais, através de DARM, em 
padrão FEBRABAN, por intermédio de seus guichês de caixa e 
demais canais de atendimento, com prestação de contas por 
meio magnético dos valores arrecadados. 
Prorrogação do Prazo: Fica prorrogado o prazo do contrato por 
mais 12 (doze) meses, com período de 20 de outubro de 2020 a 
20 de outubro de 2021. 
Valor Unitário da Tarifa: R$ 2,44 (dois reais e quarenta e quatro 
centavos). 
Dotação Orçamentária: PT 2024.04.122.1001.2091, Natureza da 
Despesa 3.3.90.39.00, Fonte 00.  
Fundamentação Legal: Regendo-se por toda a legislação apli-
cável a espécie e pelas normas previstas na Lei Federal n.º 
8.666 de 21 de junho de 1993, pelo Contrato n.º 
002/2017/SEMFA-PMSG, Edital de Credenciamento n.º 
002/2017/SEMFA-PMSG e Processo Administrativo n.º 
35796/2017. 
São Gonçalo, 14 de outubro de 2020. 
EDUARDO DA SILVA COMBAT 
Secretário Municipal de Fazenda 

SEMED 
PORTARIA N.º 119/SEMED/2020 
DISPÕE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA 
AGRICULTURA FAMILIAR. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica 
do Município; 
Considerando o cumprimento legal da Lei n.º 11.947/2009, da 
Resolução Federal n.º 26 de 17/06/2013, alterada pela resolução 
n.º 04 de 02 de abril de 2015; 
Considerando a necessidade de elaboração do Edital da Cha-
mada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da agri-
cultura familiar; 
Considerando a tomada de providencias cabíveis para viabilizar 
o andamento dos trabalhos; 
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Art. 1º - Fica instituída a Comissão Temporária para Aquisição 
de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar, 
com a seguinte composição: 
1. Salvador Augusto de Mendonça Pacheco – Matrícula 122.860 
– Gestor do Departamento de Alimentação Escolar – Presidente 
da Comissão; 
2. Carla Cristina Gomes da Silva – Matrícula 16.513 – Respon-
sável Técnica do Departamento de Alimentação Escolar – Vice-
Presidente da Comissão; 
3. Evanildo Barreto – Matricula 118.358 - Secretário de Desen-
volvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Agricultura e 
Pesca; 
4. Valéria Dias de Carvalho – Matrícula 118.802 – Subsecretaria 
de Infraestrutura, Comércio e Serviços; 
5. Flavia Alves Bastos – Matrícula 123.476 – Departamento de 
Alimentação Escolar/Fiscalização; 
6. Mario Antonio Mesquita Costa Filho – Matrícula 122.905 – 
Fiscal de Contrato de Merenda Escolar; 
7. Juliana Duarte Rocha – Matrícula 124.040 – Representante da 
Subsecretaria Executiva/SEMED; 
8. John Jordan de Ávila Noronha – Matrícula 123.708 - Repre-
sentante do Setor de Orçamento/SEMED; 
9. João Batista de Miranda – Presidente do CAE. 
Art. 2º - A Comissão deverá ter como base o Edital de Chamada 
Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes 
da Agricultura Familiar, o seu funcionamento, rotinas, procedi-
mentos, bem como acompanhar a fase de seleção e julgamento 
da documentação apresentada pelos interessados. 
Art. 3º - Fica designado como Presidente Salvador Augusto de 
Mendonça Pacheco – Matrícula 122.860 e, como vice-presidente 
Carla Cristina Gomes da Silva – Matrícula 16.513. 
Art. 4º - A presente comissão não fará jus a qualquer gratifica-
ção. 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas todas as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 21 de outubro de 2020.  
MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA 
Secretário Municipal de Educação 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO PMSG N.º 069/2020 
PROCESSO N.º 26.965/2020 
HOMOLOGO o resultado do certame licitatório referente ao 
PREGÃO ELETRÔNICO PMSG N.º 069/2020, para que produza 
seus efeitos legais e jurídicos, cujo objeto é a aquisição de Kit 
Merenda Escolar para suprir a necessidade da Secretaria Muni-
cipal de Educação da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, em 
favor da licitante, HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA. a qual 
se consagrou vencedora no certame e apresentou toda docu-
mentação exigida no Edital de forma correta, sendo considera-
da apta a fornecer os itens visados nos autos do processo sub 
examine. 
São Gonçalo, 27 de outubro de 2020. 
MAURÍCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA 
Secretário Municipal de Educação 

SEMCI 
PORTARIA SEMCI N.º 037/2020 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas,  
Considerando os dispositivos legais atinentes à matéria, em 
especial, a Deliberação 279/2017 do TCE/RJ e a Lei n.º 327/2011; 
Considerando a determinação exarada em sessão plenária do 
dia 10.08.2020, constante nos autos do processo TCE/RJ n.º 
204.168-5/2015. 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica instaurada a Tomada de Contas, para apurar os 
fatos, identificar os responsáveis e quantificar o possível dano 
advindo ao erário, em decorrência do Contrato n.º 71/11, 
decorrente do Edital de Chamada Pública n.º 01/11, celebrado 
em 29.07.2011, entre o Município de São Gonçalo e a Tomus S/S 
Ltda. e de seus aditamentos, nos termos expostos na 
fundamentação do VOTO GC-7 exarado em sessão plenária do 
dia 10.08.2020 nos autos do processo TCE/RJ 204.168-5/2015, 
que ficará a cargo da Comissão de Tomada de Contas. 
Art. 2º Fica designada a COMISSÃO, integrada pelos servidores 
HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR, matrícula 14.943, RENATO 
SIQUEIRA PACHECO, matrícula 20.301, LEONARDO RAMOS 

TEIXEIRA, matrícula 22.404 e ANDERSON VIEIRA NUNES, 
matrícula 20.756, para sob a Presidência do primeiro, 
responsabilizar-se pela formalização do procedimento da 
TOMADA DE CONTAS 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 de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação 
da presente portaria, podendo ser prorrogada. 
Art. 4º Após concluída a Tomada de Contas, observado o prazo 
previsto no art. 3º, a comissão deverá encaminhar à Secretaria 
Municipal de Controle Interno os documentos previstos na 
Deliberação TCE/RJ 279/17 por meio digital. 
Art. 5º A Comissão designada pelo Art. 2º, deverá a cada 15 
(quinze) dias, a contar da data da publicação, encaminhar 
relatório ao Órgão Central de Controle Interno, dando ciência 
de todos os atos praticados pela referida Comissão. 
Art. 6º O descumprimento do previsto nesta Portaria, importará 
em comunicação ao respectivo Tribunal de Contas, para que 
adote as providências legais. 
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
São Gonçalo, em 26 de outubro de 2020. 
DANIELLE F. DE MATOS SILVA 
Secretária Municipal de Controle Interno 
PORTARIA SEMCI N.º 038/2020 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas,  
Considerando os dispositivos legais atinentes à matéria, em 
especial, a Deliberação 279/2017 do TCE/RJ e a Lei n.º 327/2011; 
Considerando o Relatório Final Inconclusivo da Comissão de 
Tomada de Contas Especial designada pela PORTARIA SEMCI 
N.º 016/2019; 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica reaberta a Tomada de Contas Especial, relacionada 
ao processo TCE-RJ 202.372-2/2014, para apurar possíveis 
irregularidades decorrentes do Contrato n.º 06/10, celebrado em 
11/02/2010, entre o Município de São Gonçalo e a empresa 
Show Brother´s Serviços Ltda, determinada pela Corte de 
Contas, que ficará a cargo da Comissão de Tomada de Contas. 
Art. 2º - Fica designada a COMISSÃO, integrada pelos 
servidores ROSIMAR DE MENDONÇA SOARES COQUERO, 
matrícula 20.281, MARIEL COSTA MODERNO, matrícula 21.650, 
ANA DÉBORA DE FARIAS TAVARES, matrícula 21.624 e LUCIO 
CLAUDIO ALVES FERREIRA, matrícula 20.331, para sob a 
Presidência da primeira, responsabilizar-se pela formalização 
do procedimento da TOMADA DE CONTAS 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 de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação 
da presente portaria, podendo ser prorrogada. 
Art. 4º Após concluída a Tomada de Contas, observado o prazo 
previsto no art. 3º, a comissão deverá encaminhar à Secretaria 
Municipal de Controle Interno os documentos previstos na 
Deliberação TCE/RJ 279/17 por meio digital. 
Art. 5º A Comissão designada pelo Art. 2º, deverá a cada 15 
(quinze) dias, a contar da data da publicação, encaminhar 
relatório ao Órgão Central de Controle Interno, dando ciência 
de todos os atos praticados pela referida Comissão. 
Art. 6º O descumprimento do previsto nesta Portaria, importará 
em comunicação ao respectivo Tribunal de Contas, para que 
adote as providências legais. 
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
São Gonçalo, em 26 de outubro de 2020. 
DANIELLE F. DE MATOS SILVA 
Secretária Municipal de Controle Interno 

IPASG 
PORTARIA PRES/DPV N.º 197/2020, DE 20 DE OUTUBRO DE 
2020. 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO 
GONÇALO, usando das atribuições do seu cargo e tendo em 
vista a delegação de competência determinada pela Portaria n.º 
051/2017 de 13 de janeiro de 2017. 
RESOLVE: aposentar MARISE ROCHA DE CAMPOS FREIRE, 
matrícula n.º 16912, função Merendeiro, referência A4, a contar 
da publicação desta portaria, com proventos integrais, 

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario_oficial.php


DIÁRIO OFICIAL 
Diário Oficial Eletrônico do Município de São Gonçalo - D.O.E. - | Poder Executivo | Ano I | N.º 201 | em 27 de outubro de 2020. 

 

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario_oficial.php 4  

 
conforme artigo 6º, inciso I, II, III e IV, da EC 41/2003, processo 
000127/2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente do IPASG 
FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Processo n.º 000127/2020, Marise Rocha de Campos Freire, 
matrícula n.º 16912, função Merendeiro, referência A4, 
aposentada com proventos integrais conforme Portaria n.º 
197/2020 a contar da data de publicação deste ato. Os 
proventos ficam assim fixados: 
R$ 1.572,32 – (Mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta e 
dois centavos) Vencimento base integral atribuído à categoria 
de Merendeiro, referência A4, de acordo com a Lei 008/03 de 24 
de fevereiro de 2003. 
R$ 550,31 – (Quinhentos e cinquenta reais e trinta e um 
centavos) 35% Adicional por Tempo de Serviço, de acordo com 
artigo 62, inciso V da Lei 050/91 c/c com artigo 59, inciso I, da 
Lei 376/GP/2011 publicada em 15 de setembro de 2011. 
TOTAL DE PROVENTOS: R$ 2.122,63– (Dois mil cento e vinte e 
dois reais e sessenta e três centavos). 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, em 20 de 
outubro de 2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente do IPASG 
FIXAÇÃO DE PROVENTOS – TCE 
Processo n.º 31895/2014, KARLA LEITE DE OLIVEIRA, matrícula 
n.º 14.109, função Médico, referência I, aposentada com 
proventos proporcionais 19/30 e paridade conforme Portaria n.º 
222/2014, a contar de 15 de julho de 2014. Os proventos ficam 
assim fixados, tornando sem efeito as disposições anteriores: 
R$ 834,82 – (Oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois 
centavos) 19/30 - (7288/10950) de R$ 1.254,30 - Vencimento 
base atribuído à categoria de Médico, referência I, de acordo 
com a Lei 388/11 publicada em 27/09/2011. 
R$ 111,09 – (Cento e onze reais e nove centavos) 19/30 - 
(7288/10950) de R$ 166,90 - 20% Insalubridade I, de acordo com 
artigo 62, inciso VI da Lei 050/91 c/c com artigo 59, inciso II, da 
Lei 376/GP/2011 publicada em 15 de setembro de 2011. 
R$ 376,29 – (trezentos e setenta e seis reais e vinte nove 
centavos) 30% Adicional por Tempo de Serviço, de acordo com 
artigo 62, inciso V da Lei 050/91 c/c com artigo 59, inciso I, da 
Lei 376/GP/2011 publicada em 15 de setembro de 2011. 
Total: R$ 1.322,20 (Mil trezentos e vinte dois reais e vinte 
centavos). 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, em 16 de 
outubro de 2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente do IPASG 
FIXAÇÃO DE PROVENTOS – TCE 
Processo 161/2019, refixação de pensão à FÁTIMA FERRAZ 
RIBEIRO BARBIRATO, matrícula n.º 80599, conforme Portaria 
n.º 65/2004, a contar de 25 de abril 2004, na condição de 
cônjuge, beneficiária do ex-servidor falecido ativo Casemiro de 
Oliveira Barbirato, matrícula n.º 14552, na função de Auxiliar 
Administrativo. Tendo em vista a decisão judicial exarada 
através do processo n.º 0178880-80.2012.8.19.0004, as parcelas 
“Adicional de Tempo de Serviço” e “Adicional de Desempenho 
Funcional” serão fixadas nos percentuais de 20% e 100% 
respectivamente, considerando os vencimentos do ex-servidor 
na data do óbito. Torna-se sem efeito as disposições 
anteriores. Ficando assim fixados: 
TOTAL DO BENEFÍCIO: R$ 528,00 (Quinhentos e vinte oito 
reais) - Parcela única de acordo com o artigo 2º, inciso II e 
artigo 15 da Lei 10887/04, respeitado parágrafo 5º do mesmo 
artigo. 
Beneficiária: 
Cônjuge: Fatima Ferraz Ribeiro Barbirato, matrícula n.º 80.599 = 
100% R$ 528,00(Quinhentos e vinte oito reais). 
*Valores referente à época da concessão. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, em 19 de 
outubro de 2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente do IPASG 

SEMDUR 
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO PMSG N.º 072/2020 
PROCESSO N.º 34.566/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Concreto 
Usinado FCK 20 para atendimento às necessidades do Parque 
Industrial (usina de asfalto) e DCOs’ do Município 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: FP Vieira 
Engenharia Ltda no valor de R$ 1.072.000,00 (um milhão e 
setenta e dois mil reais), para que produza seus efeitos legais e 
jurídicos. 
FERNANDO JOSÉ DA FONSECA MOREIRA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 

SEMCOMP 
PREGÃO ELETRÔNICO PMSG N.º 077/2020 
Tipo: Menor Preço Global  
Processo n.º 12.156/2018 
Objeto:O objeto da presente licitação é a contratação de 
empresa especializada para execução  mista do Projeto 
Trabalho Social do Programa Minha Casa, Minha Vida – 
Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. Fica marcado para o dia 11/11/2020, 
às 10:00h o certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores 
informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de 
Compras e Suprimentos à Rua Feliciano Sodré n.º 100, 2º andar, 
Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 16:30 horas, pelo telefone 
n.º (0xx21) 2199-6382/2199-6329 ou no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br (COMPRASNET). 
ANTONIO CARLOS SANT’ANNA JUNIOR 
Pregoeiro 
EDITAL N.º 002/2020 FMS 
Tipo: Processo Seletivo Simplificado  
Período: 27/10/2020 a 30/10/2020 
Objeto: Contratação temporária de profissionais capacitados 
para o gerenciamento e operacionalização do CER III (Centro 
Especializado em Reabilitação Física, Intelectual e Visual), 
visando preencher o quadro de vagas, bem como para a 
formação de um banco de Recursos Humanos para atender as 
necessidades do interesse público na regular operação e 
funcionamento do ambiente de atenção especializada da Rede 
de Cuidados à Pessoa com Deficiência – CER III, na cidade de 
São Gonçalo, RJ. 
A inscrição deverá ser realizada através do envio do currículo 
juntamente com os documentos listados no Anexo 1 do Edital 
(com a função pretendida no título do e-mail, com anexos em 
pdf, respeitando o limite de 1MB por inscrição). 
Recebimento dos documentos através do e-mail: 
processocer3.semsa@pmsg.rj.gov.br. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 

FUNASG 
CORRIGENDA 
No aviso de licitação do Pregão Eletrônico – Menor preço 
global - FUNASG N.º 001/2020, PROCESSO N.º 057/2019, 
publicado no “Diário Oficial Eletrônico” em 23 de outubro de 
2020. 
Onde se lê: ...“Fica marcado para o dia 04/11/2020, às 10h o 
certame licitatório do Pregão em epígrafe”. 
Leia-se: ...“Fica marcado para o dia 10/11/2020, às 10h o 
certame licitatório do Pregão em epígrafe”. 
RENATA SOLIDONIO DA SILVA 
Pregoeiro 

FMS 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
130/FMS/2020 
O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO torna público para o 
conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de 
Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico FMS N.° 
049/20 Processo Administrativo n.º 4864/2019(FMS), que tem 
por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR II PARA 
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ATENDER AS UNIDADES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, SAMU, 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – SEMSA/FMS. 

EMPRESA: VALE DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 23.980.789/0001-90 estabe-
lecida na Av. Wallace Simonsen, n.º 813 – B. Nova Petrópolis – São Bernado do Campo/SP 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. MARCA V.UNIT V. TOTAL 

87 

Teste de Gravidez para Detecção Qualita-
tiva de Gonadotrofina Cariônica Humana 
(HCG) em urina, soro, soro ou plasma, 
Método Imunocromatografia em tiras 
Teste rápido, sensibilidade de 25 mUI/ml, 
acondicionado em kita com 50 testes. 
Validade 12 meses. RMS: 10252080098 

UNID 50.000 INALAB ALAMAR 
TECNO 0,49 24.500,00 

Valor Total R$ 24.500,00 

São Gonçalo, 21 de outubro de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
132/FMS/2020 
O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO torna público para o 
conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de 
Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico FMS N° 
049/20 Processo Administrativo n.º 4864/2019(FMS), que tem 
por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR II PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, SAMU, 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO– SEMSA/FMS 
Empresa: CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 
10.837.371/0001-86, estabelecida na Rua Fernando de Moraes, n.º 400 – Porto Novo – São Gonçalo/RJ 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT MARCA V.UNIT V. TOTAL 

1 

SERINGA, polipropileno transparente, 5 
ml, bico luer lock, êmbolo c/ ponteira de 
borracha siliconizada, graduada de 0,2 
em 0,2ml, numerada de 1 em 1ml, sem 
agulha, descartável, estéril, graduação 
legível e firme. REG: 10330669025 

UNID 600.000 DESCARPACK 0,12 72.000,00 

2 

SERINGA, polipropileno transparente, 10 
ml, bico luer lock, êmbolo c/ ponteira de 
borracha siliconizada, graduada de 0,2 
em 0,2ml, numerada de 1 em 1ml, sem 
agulha, descartável, estéril, graduação 
legível e firme REG: 10330669025 

UNID 600.000 DESCARPACK 0,21 126.000,00 

3 

SERINGA, polipropileno transparente, 20 
ml, bico luer lock, êmbolo c/ ponteira de 
borracha siliconizada, graduada de 1 em 
1ml, numerada de 5 em 5ml, sem agulha, 
descartável, estéril, graduação legível e 
firme. REG: 10330669025 

UNID 600.000 DESCARPACK 0,33 198.000,00 

4 

SERINGA, polipropileno transparente 
(plástico), 60 ml, bico lateral luer slip, 
êmbolo com ponteira de borracha 
siliconizada, graduação firme e perfeita-
mente legível, descartável, estéril. REG: 
10330669025 

UNID 150.000 DESCARPACK 1,29 193.500,00 

79 

CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, 
composição básica: 1 especulo vaginal 
pequeno, 1 espátula de ayres, 1 escova 
cervical, 1 pinça cheron, 1 lâmina com 
frasco de transporte, estéril, embalagem 
individual. REG: 10237610193 

UNID 90.000 KOLOLAST 2,08 187.200,00 

83 
AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPI-
TALAR, 30 g/m2, manga longa, punho 
com elástico, branca, tamanho único, tnt 
100% polipropileno.  REG: 80192280039 

FRS 800.000 BEST FABRIL 1,99 1.592.000,0
0 

85 

COMPRESSA GAZE, tecido 100% algo-
dão, 9 fios/cm2, cor branca, isenta de 
impurezas, 8 camadas, 7,50 cm, 7,50 cm, 
5 dobras, descartável – pacote 500 
unidades.  REG: 80230630009 

PCT 37.500 MDA INDUSTRIA 10,00 375.000,00 

Valor Total R$ 2.743.700,00 

São Gonçalo, 21 de outubro de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
135/FMS/2020 
O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO torna público para o 
conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de 
Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico FMS N° 
049/20 Processo Administrativo n.º 4864/2019(FMS), que tem 
por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR II PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, SAMU, 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – SEMSA/FMS. 
EMPRESA: P. G. RIO MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 18.841.889/0001-03 estabe-
lecida na Alameda São Boa Ventura, n.º 540 – bloco 02 – Gr 612 e 613 – Fonseca - Niteroi/RJ, 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT MARCA/ 
PROCEDENCIA V.UNIT VALOR 

8 

CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 
pvc atóxico flexível, descartável, 
ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, estéril, embalagem 
individual, n.º 10. RMS: 10207820015 

UNID 15.750 MARK MED BRASIL 0,52 8.190,00 

10 

CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 
pvc atóxico flexível, descartável, 
ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, estéril, embalagem 
individual, n.º 14.  RMS: 10207820015 

UNID 12.000 MARK MED BRASIL 0,60 7.200,00 

11 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 
pvc atóxico flexível, descartável, UNID 12.000 MARK MED BRASIL 0,62 7.440,00 

ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, estéril, embalagem 
individual, n.º 16.  RMS: 10207820015 

14 

CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 
pvc atóxico flexível, descartável, 
ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, estéril, embalagem 
individual, n.º 22, siliconizada, com 
válvula intermitente. RMS: 
10207820015 

UNID 15.750 MARK MED BRASIL 0,87 13.702,50 

15 

CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 
pvc atóxico flexível, descartável, 
ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, estéril, embalagem 
individual, n.º 4.RMS: 10207820015 

UNID 15.750 MARK MED BRASIL 0,46 7.245,00 

16 

CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 
pvc atóxico flexível, descartável, 
ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, estéril, embalagem 
individual, n.º 6. RMS: 10207820015 

UNID 15.750 MARK MED BRASIL 0,47 7.402,50 

17 

CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 
pvc atóxico flexível, descartável, 
ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, estéril, embalagem 
individual, n.º 8. RMS: 10207820015 

UNID 15.750 MARK MED BRASIL 0,50 7.875,00 

78 

FIXADOR CELULAR EM SPRAY, 
FRASCO 100 ML (CITOLÓGICO) – 
reagente para diagnóstico clínico, 
solução para fixação de lâmina, à base 
de álcool etílico e polietilenoglicol. 

FRS 750 KOLPLAST BRASIL 6,40 4.800,00 

80 

CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, 
composição básica: 1 espéculo 
vaginal médio, 1 espátula de ayres, 1 
escova cervical, 1 pinça cheron, 1 
lâmina com frasco de transporte, 
estéril, embalagem individual 

UNID 15.000 KOLPLAST BRASIL 3,09 46.350,00 

81 

CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, 
composição básica:, 1 espéculo 
vaginal grande, 1 espátula de ayres, 1 
escova cervical, 1 pinça cheron, 1 
lâmina com frasco de transporte, 
estéril, embalagem individual 

UNID 15.000 KOLPLAST BRASIL 3,31 49.650,00 

Valor Total R$ 159.855,00 

São Gonçalo, 21de outubro de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presidente Da Fundação Municipal De Saúde 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
136/FMS/2020 
O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO torna público para o 
conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de 
Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico FMS N° 
049/20 Processo Administrativo n.º 4864/2019(FMS), que tem 
por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR II PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, SAMU, 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – SEMSA/FMS. 

EMPRESA: DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 33.116.856/0001-
86, estabelecida na Rua Henrique Scheid, n.º 37 –Engenho de Dentro/RJ,  
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. MARCA V.UNIT V. TOTAL 

9 

CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, pvc 
atóxico flexível, descartável, ponta 
atraumática, orifícios distais lateraliza-
dos, estéril, embalagem individual, n.º 
12. REG: 80286000037 

UND 15.750 BIOSANI 0,52 8.190,00 

12 

CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, pvc 
atóxico flexível, descartável, ponta 
atraumática, orifícios distais lateraliza-
dos, estéril, embalagem individual, n.º 
18. REG: 80286000037 

UND 15.750 BIOSANI 0,68 10.710,00 

20 

SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, 
N.º 14, 2 un, com balão de 30 ml, super-
fície lisa,orifícios laterais largos/arred., 
válvula borracha. para todos os tama-
nhos seringa, funil unidade drenagem 
com conexão padrão a coletores, 
capacidade balão e calibre,marcadores 
na válvula. REG: 10369460163 

UND 7500 LABORIMPORT 3,54 26.550,00 

21 

SONDA, látex siliconizado, foley, n.º 16, 
2 un, com balão de 30 ml, superfície lisa, 
orifícios laterais largos/arred. Válvula 
borracha. para todos os tamanhos 
seringa, funil unidade drenagem com 
conexão padrão a coletores, capacidade 
balão e calibre,marcadores na válvula, 
REG: 10369460163 

UND 7.500 LABORIMPORT 3,89 29.175,00 

32 

SONDA NASOGÁSTRICA, polivinil 
flexível, levine longa, c/orifício na 
extremidade distal, n.º 04, tóxica, 
atraumática, estéril e descartável – 
40cm.  REG: 80163570003  

UND 6.300 MEDSONDA 0,64 4.032,00 

33 
SONDA NASOGÁSTRICA, pvc flexível, 
curta, c/orifício na extremidade distal, n.º 
6, atóxica, atraumática, estéril e descar-
tável. REG: 80286000034 

UND 6.300 BIOSANI 0,64 4.032,00 

61 

TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITA-
LAR, não tecido 100% polipropileno, 
com elástico em toda volta, sem cor, 
cerca de 60 g/m2, único, descartável, 
hipoalergênica, atóxica, inodora, cx c/ 
100 unidades. REG: 10330660065 

CX 12.000 DESCARPACK 12,30 147.600,00 

70 

TUBO ENDOTRAQUEAL, polivinil, n.º 
2.0, marcador distância em cm e de 
cordas vocais, oral sem balão, marcador 
radiopaco, diâmetro interno uniforme c/ 
olho Murphy, descartável estéril. REG: 
10369460218 

UND 2.100 LABORIMPORT 4,22 8.862,00 

74 

TUBO ENDOTRAQUEAL, pvcl, n.º 4.5, 
aramado, radiopaco, ponta arredondada, 
sem balão, transparente, orifício lateral 
de murphy descartável, estéril 

UND 2.100 LABORIMPORT 4,19 8.799,00 

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario_oficial.php
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75 
TUBO ENDOTRAQUEAL, pvc, n.º 5,0, 
marcador, radiopaco, sem balão, trans-
parente, orifício lateral de murphy 
descartável, estéril. REG: 10369460212 

UND 2.100 LABORIMPORT 3,66 7.686,00 

76 
TUBO ENDOTRAQUEAL, polivinil, 5,5, 
radiopaco, ponta arredondada, balão 
piloto c/válvula, balão piloto e válvula, 
balão de alto. REG: 10369460212 

UND 2.100 LABORIMPORT 4,59 9.639,00 

86 ESPÉCULO, polietileno, vaginal, médio, 
estéril, descartável, sem lubrificação. UND 15.000 

KOLPLAST 
FAB: KOL-
PLAST CISA 

0,92 13.800,00 

Valor Total R$ 279.075,00 

São Gonçalo, 21 de outubro de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
EDITAL N.º 002/2020 - CER III (Centro Especializado em 
Reabilitação Física, Intelectual e Visual). 

INFORMATIVO CORONAVÍRUS 
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO 

ATOS DO PRESIDENTE 

EDITAL Nº 002/2020 

 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 

GONÇALO, no uso de suas atribuições, com base no disposto no artigo 37, inciso IX, 

da Constituição Federal, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, 

o presente EDITAL de abertura de inscrições para a realização de Processo Seletivo 

Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais capacitados para o 

gerenciamento e operacionalização do CER III (Centro Especializado em 

Reabilitação Física, Intelectual e Visual), preencher o quadro de vagas, bem como 

para a formação de um banco de Recursos Humanos para atender as necessidades do 

interesse público na regular operação e funcionamento do ambiente de atenção 

especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência – CER III, na cidade de 

São Gonçalo, RJ. 

 

1. No período de 27/10/2020 a 30/10/2020, a Fundação Municipal de Saúde de 

São Gonçalo receberá currículo para contratação de pessoal para atuar na rede 

pública municipal de saúde, com vistas ao atendimento de necessidade do CER 

III (Centro Especializado em Reabilitação Física, Intelectual e Visual). 

 

2. As funções objeto de contratação estão descritas no Anexo II do presente 

Edital. 

 

3. Não haverá pagamento de taxa de inscrição para participação no processo de 

contratação de pessoal disciplinado pelo presente Edital. 

 

4. A inscrição deverá será realizada através do envio do currículo juntamente com 

os documentos listados no Anexo 1 no endereço eletrônico: 

processocer3.semsa@pmsg.rj.gov.br (com a função pretendida no título do e-

mail, com anexos em pdf, respeitando o limite de 1MB por inscrição). 

 

5. A Fundação Municipal de Saúde não se responsabiliza pela não participação de 

interessados no processo de contratação direta por ela ora promovido por 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de sistemas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por 

outros fatores que impossibilitem a transferência de dados do equipamento 

utilizado pelo interessado ao sistema de inscrição no certame para Contratação 

de Pessoal. 

 

mailto:processocer3.semsa@pmsg.rj.gov.br


6. Será utilizada análise curricular realizada pela comissão técnica para 

contratação, como forma de resguardar a isonomia e impessoalidade que devem 

reger os processos públicos de seleção de pessoal, sem prejuízo da formação de 

cadastro de reserva e da posterior abertura de prazo para o recebimento de 

novos currículos. 

 

7. Os candidatos que não forem selecionados dentro do número de vagas ofertado 

formarão cadastro de reserva e poderão ser convocados durante o prazo de 

validade do presente  edital, de acordo com a necessidade e conveniência da 

Administração Pública, sem prejuízo da abertura de novo prazo para o 

recebimento de currículos de outros interessados, consoante a necessidade do 

serviço, mesmo durante o período de validade deste edital de convocação. 

 

8. Os profissionais em cadastro de reserva não terão preferência de contratação 

em relação a candidatos que venham a atender a eventuais posteriores 

convocações promovidas pela Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo, 

devendo sempre ser observado o critério de contratação elencados no item 6 

supra, com vistas a propiciar à população o mais adequado e especializado 

atendimento. O presente Edital e qualquer alteração nos termos deste 

instrumento convocatório serão publicados no sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de São Gonçalo: www.pmsg.rj.gov.br . 

 

9. O presente Edital é composto pelos seguintes anexos: Anexo I – Documentação 

exigida para Inscrição/Participação 

Anexo II – Quadro de Vagas, Carga Horária e Remuneração - Requisitos 

Mínimos Exigidos Para Cada Função - Descrição Sintética das Funções a Serem 

Contratadas 

 

 

10. A publicação da ordem de contratação será realizada no sítio eletrônico da 

Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo www.pmsg.rj.gov.br . 

 

11. Após a publicação da ordem de contratação, o Presidente da Fundação 

Municipal de Saúde de São Gonçalo homologará o resultado e a divulgação da 

lista dos candidatos selecionados, por ordem de classificação. O ato de 

homologação será publicado no veículo de comunicação dos atos oficiais do 

Poder Executivo Municipal e no sítio eletrônico da Fundação Municipal de 

Saúde de São Gonçalo www.pmsg.rj.gov.br . 

 

12. O candidato selecionado deverá, para que seja concretizada a sua contratação, 

atender às seguintes exigências: 

a) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da contratação; 

b) não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das funções; 

c) possuir escolaridade ou habilitação profissional específica mínima exigida 

para o exercício da função na área de opção do candidato, conforme Anexo 

II; 

d) não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com 

a nova investidura, conforme autodeclaração a ser apresentada pelo 

interessado, sob as penas da lei, conforme formulário padrão disponibilizado 

pela Fundação Municipal de Saúde – Coordenadoria de Recursos Humanos; 

e) não estar em acumulação de cargo, emprego ou função pública vedada pelo 

artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, conforme autodeclaração a ser 

apresentada pelo interessado em formulário padrão disponibilizado pela 

Fundação Municipal de Saúde – Coordenadoria de Recursos Humanos, sob 



as penas da lei; 

f) não ser aposentado por invalidez. 

 

13. Os contratos terão prazo estimado inicial de 12 (doze) meses, podendo ser 

desfeitos antes disto, caso a necessidade excepcional e transitória que justificou 

a contratação deixe de existir, sem qualquer direito à indenização, exceto a 

correspondente a férias e décimo terceiro salário proporcionais, ou ainda 

prorrogados, na hipótese de a situação extraordinária perdurar por mais tempo 

do que o inicialmente previsto, sem prejuízo, neste último caso, de ser realizado 

Processo Seletivo Simplificado pela Fundacao Municipal de Saúde de São 

Gonçalo, hipótese em que os candidatos aprovados em eventual PSS terão 

prioridade de contratação. 

 

14. O prazo de validade deste Edital será de 60 (sessenta) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, no caso de necessidade da Administração. 

 

15. O não atendimento a quaisquer das condições e prazos estabelecidos neste 

Edital, em quaisquer das etapas do certame para a Contratação de Pessoal, 

resultará na eliminação do candidato/interessado da seleção. 

 

16. As despesas decorrentes da contratação de pessoal regida pelo presente Edital 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Fontes 00, 21 ou 22. 

 

17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Fundação Municipal de 

Saúde de São Gonçalo. 

 

 

São Gonçalo, 27 de outubro de 2020. 

 

 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo 

 

 

ANEXO I 

 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO/PARTICIPAÇÃO 

 

1. documento de Identidade; 

 

2. CPF; 

 

3. diploma/certificado de graduação, residência, especialização, para as funções de 

nível superior; 

 

4. diploma/certificado de conclusão do ensino médio para as funções de nível médio, 

além do diploma/certificado de conclusão do curso técnico, quando for o caso; 

 

5. carteira profissional 

 

 

ANEXO II 

 

QUADRO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO - REQUISITOS 



MÍNIMOS EXIGIDOS PARA CADA FUNÇÃO - DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS 

FUNÇÕES A SEREM CONTRATADAS 

 

Quadro de Apoio Técnico 
 

Vagas Função C.H./ Semanal Salário Pré-Requisito 

08 Terapeuta Ocupacional 30 R$ 2.500,00 Registro no Conselho de Classe 

04 Assistente Social 30 R$ 2.500,00 Registro no Conselho de Classe 

06 Fonoaudiólogo 30 R$ 2.500,00 Registro no Conselho de Classe 

08 Fisioterapeuta 30 R$ 2.500,00 Registro no Conselho de Classe 

08 Psicólogo 30 R$ 2.500,00 Registro no Conselho de Classe 

02 Pedagogo 30 R$ 2.500,00 Registro no Conselho de Classe 

01 Oftalmologista 20 R$3.500,00 Registro no Conselho de Classe 

01 Ortopedista 20 R$3.500,00 Registro no Conselho de Classe 

01 Neurologista - Adulto 20 R$3.500,00 Registro no Conselho de Classe 

01 Neurologista - Infantil 20 R$3.500,00 Registro no Conselho de Classe 

01 Psiquiatra Infantil 20 R$3.500,00 Registro no Conselho de Classe 

01 Clínico Geral 20 R$3.500,00 Registro no Conselho de Classe 

02 Enfermeiro 30 R$ 2.500,00 Registro no Conselho de Classe 

 

Quadro de Apoio Administrativo 

 

Vagas Função 
CH 

Semanal 
Salário Pré Requisito 

06 Recepcionista 40 R$1.500,00 Ensino Médio Completo 

01 Intérprete de Libra 40 R$1.500,00 Ensino Médio Completo e Certificação 

02 Intérprete de Braile 40 R$1.500,00 Ensino Médio Completo e Certificação 

02 Técnico de Informática 40 R$1.500,00 Ensino Médio Completo e Certificação 

08 Auxiliar Administrativo 40 R$1.500,00 Ensino Médio Completo 

02 Técnico de Faturamento 40 R$1.500,00 Ensino Médio Completo e Certificação 

02 
Técnico de Recursos 

Humanos 
40 R$1.500,00 Ensino Médio Completo e Certificação 



02 Auxiliar de Manutenção 40 R$1.500,00 Ensino Médio Completo  

02 Maqueiro 40 R$1.200,00 Ensino Médio Completo 

10 Auxiliar de Limpeza 40 R$1.200,00 Ensino Médio Completo 

 

 

Pontuação para Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Assistente Social, Psicólogo, 

Pedagogo, Enfermeiro. 

 

Documentos para análise de currículo Pontos Máximo 

Título de Pós graduação com carga horária mínima de 360 

horas-aula na área específica de atuação - Reabilitação 

física, visual ou intelectual. 

15 pontos 30 pontos 

Título de Pós graduação com carga horária mínima de 360 

horas-aula em área afim. 

5 pontos por curso 10 pontos 

Certificado/Declaração de conclusão de cursos de 

aperfeiçoamento profissional na área específica de atuação - 

Reabilitação física, visual ou intelectual, com carga horária 

mínima de 180 horas. 

5 pontos por curso 10 pontos 

Certificado/Declaração de conclusão de cursos de 

aperfeiçoamento profissional em área afim, com carga 

horária mínima de 180 horas. 

3 pontos por curso 6 pontos 

Comprovação de experiência profissional na área específica 

de atuação - Reabilitação física, visual ou intelectual. Por 

período de um ano completo. 

15 pontos por ano 60 pontos 

Comprovação de experiência profissional em área afim. Por 

período de um ano completo. 

5 pontos por ano 20 pontos 

Pontuação mínima para Classificação: 15 pontos 

Pontuação para Intérprete e Tradutor em Libras e Intérprete e Tradutor em Braile 

   

Documentos para análise de currículo Pontos Máximo 

Título de nível superior com carga horária mínima de 360 

horas-aula na área específica de atuação. 

15 pontos 30 pontos 

Certificação de Proficiência em tradução e interpretação na 

área específica, expedido pelo MEC. 

15 pontos 15 pontos 

Certificado/Declaração de conclusão de curso de formação 

na área específica de atuação, com carga horária mínima de 

120 horas. 

5 pontos por curso 10 pontos 



Comprovação de experiência profissional como 

tradutor/intérprete na área específica de atuação. Por 

período de um ano completo. 

15 pontos por ano 60 pontos 

Pontuação mínima para Classificação: 15 pontos 

 

Pontuação para recepcionista, auxiliar administrativo, técnico de informática, técnico de faturamento, 

técnico de recursos humanos, auxiliar de manutenção. 

   

Documentos para análise de currículo Pontos Máximo 

Título de nível técnico na área específica de atuação. 10 pontos 10 pontos 

Título de nível superior na área específica de atuação. 15 pontos 30 pontos 

Certificado/Declaração de conclusão de cursos de 

aperfeiçoamento profissional na área específica de atuação 

com carga horária mínima de 180 horas. 

5 pontos por curso 10 pontos 

Comprovação de experiência profissional na área específica 

de atuação. Por período de um ano completo. 

15 pontos por ano 60 pontos 

Pontuação mínima para Classificação: 15 pontos 

 

ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CER E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO  
 
 As atribuições dos profissionais das equipes dos Centros Especializados em 
Reabilitação devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de 
cada uma das profissões, bem como, as demandas identificadas no território e as 
contratualizações estabelecidas pelo gestor municipal ou estadual.  
 
Ações comuns à Equipe Multiprofissional do Centro Especializado em Reabilitação:  
 
- Realizar acolhimento multiprofissional de usuários;  
- Realizar Anamnese;  
- Construir e reavaliar periodicamente o PTS;  
- Diagnosticar e avaliar a funcionalidade;  
- Atender individualmente e/ou em grupo;  
- Registrar prontuários e a produção;  
- Criar protocolos de atendimento;  
- Realizar e participar de reuniões periódicas de equipe para estudos e discussões de casos;  
- Articular com os outros componentes de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência (atenção básica, hospitalar e de urgência e emergência);  
- Realizar estudos e pesquisas na área da deficiência, em parceria com Instituições de ensino e 
pesquisa;  
- Articular junto aos serviços de proteção social, educação, esporte, cultura, entre outros;  
- Identificação e captação de usuários elegíveis na Rede de Urgência e Hospitalar;  
- Identificação e captação de usuários elegíveis com Síndrome Congênita Zika Vírus;  
- Identificar outras ações no território;  



 O enfoque no atendimento às pessoas com deficiência deve estar centrado na 
produção da autonomia e na participação efetiva dos usuários na construção de projetos de 
vida pessoais e sociais.  

 



Profissional Descrição da Atividade  

Médico • Realizar consultas especializadas;  
• Realizar avaliação periódica;  
• Realizar diagnóstico do impedimento;  
• Realizar e solicitar exames;  
• Prescrever medicações;  
• Realizar consultas e atendimentos médicos;  
• Elaborar documentos médicos, inclusive laudos;  
• Implementar ações para promoção, prevenção e reabilitação da saúde;  
• Assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa;  
• Apresentar relatórios das atividades para análise;  
• Discutir diagnóstico, prognóstico, tratamento e prevenção com a equipe, usuários, responsáveis 
e familiares;  
• Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, 
tais como: discussão de casos, reuniões administrativas, avaliação global, interconsultas, reuniões 
de equipe, campanhas e outras pertinentes à saúde da pessoa com deficiência;  
• Manter prontuários e registros de documentos relativos aos usuários atualizados;  
• Registrar em prontuário as consultas, avaliações, diagnósticos, prognósticos, tratamentos, 
evoluções, interconsultas e intercorrências.  

Fisioterapeuta • Realizar avaliação funcional e tratar seus acometimentos;  
• Avaliar, treinar e adaptar usuários para utilização de OPM;  
• Realizar Estimulação Precoce;  
• Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e realizar interconsulta e 
encaminhamento;  
• Realizar avaliação física e funcional, aplicar e interpretar escalas, questionários, testes funcionais 
e exames complementares para determinação do diagnóstico e o prognóstico fisioterapêutico;  
• Prescrever, analisar, aplicar, avaliar/reavaliar métodos, técnicas e recursos fisioterapêuticos 
para restaurar as funções articular, óssea, muscular, tendinosa, sensório, sensitiva e motoras, 
individuais ou em grupo;  
• Prescrever, confeccionar, gerenciar órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, 
adaptações e tecnologia assistiva para otimizar, adaptar ou manter atividades funcionais com 
vistas à maior autonomia e independência funcional;  
• Prescrever e determinar as condições de alta fisioterapêutica;  
• Registrar em prontuário consultas, avaliações, diagnósticos, prognósticos, tratamentos, 
evoluções, interconsulta, intercorrências e altas fisioterapêuticas;  
• Emitir laudos, pareceres, relatórios e atestados fisioterapêuticos;Elaborar e realizar atividades 
de educação em saúde, orientar e capacitar os usuários, cuidadores e acompanhantes para a 
promoção de uma maior funcionalidade e autonomia dos usuários, bem como na prevenção de 
riscos ambientais;  
• Planejar e executar estratégias de adequações para uma melhor acessibilidade a ambientes 
públicos e privados, como também planejar adequações em ambiente domiciliar, escolar, laboral 
e de lazer.  

Terapeuta 
Ocupacional 

• Realizar avaliação do desempenho ocupacional, funcional e tratar seus acometimentos em 
todos os ciclos de vida;  
• Realizar atividades terapêuticas ocupacionais, individuais ou em grupo e oficinas terapêuticas;  
• Avaliar, prescrever, confeccionar, treinar e adaptar usuários para utilização de OPM e recursos 
de Tecnologia Assistiva;  
• Realizar consulta, triagem, entrevista, anamnese, solicitar e realizar interconsulta e 
encaminhamento;  
• Realizar avaliação ocupacional, dos componentes percepto-cognitivos, psicossociais, 
psicomotores, psicoafetivos e sensoperceptivos no desempenho ocupacional; avaliar os fatores 
pessoais e os ambientais que, em conjunto, determinam a situação real da vida (contextos); 
avaliar as restrições sociais, atitudinais e as do ambiente; realizar avaliação da função cotidiana 
AVD e AIVD;  
• Planejar tratamento e intervenção, acolher a pessoa, promover, prevenir e restaurar a saúde em 

Atribuições mínimas dos profissionais de Reabilitação 



qualquer fase do cotidiano da vida; planejar, acompanhar e executar etapas do tratamento e alta; 
redesenhar as atividades em situação real de vida e promover o reequilíbrio dos componentes 
percepto-cognitivos, psicossociais, psicomotores, psicoafetivos e sensoperceptivos do 
desempenho ocupacional; redesenhar as atividades em situação real de vida e reduzir as 
restrições ambientais e atitudinais; adaptar a atividade, o ambiente natural e o transformado; 
desenhar atividades em ambiente controlado (setting terapêutico) para facilitar, capacitar, 
desenvolver e reequilibrar os componentes do desempenho ocupacional;  
• Aplicar estratégias de intervenção individual e grupal; utilizar técnicas corporais e artístico-
culturais; planejar, reorganizar e treinar as Atividades da Vida Diária (AVD) e as Atividades 
Instrumentais de Vida Diária (AIVD); orientar, educar e capacitar a família, cuidadores e a rede de 
apoio;  
• Prescrever tecnologia assistiva;  
• Registrar e guardar a evolução clínica e relatórios em prontuário próprio;  
• Emitir laudos, atestados e pareceres.  

Enfermeiro • Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo, bem como, auxiliar os 
profissionais da equipe nos manejos clínicos;  
• Administrar medicações, quando necessário;  
• Realizar curativos, avaliação e controle de lesões cutâneas;  
• Monitorar e avaliar a evolução clínica;  
• Prescrever cuidados de enfermagem voltados à saúde do indivíduo;  
• Estabelecer relacionamento terapêutico no qual o enfermeiro cuida do usuário no atendimento 
de suas necessidades;  
• Elaborar e participar do desenvolvimento do Projeto Terapêutico Singular dos usuários dos 
serviços em que atua, com a equipe multiprofissional;  
• Conduzir e coordenar grupos terapêuticos;  
• Participar da equipe multiprofissional na gestão de caso;  
• Prescrever medicamentos e solicitar exames descritos nos protocolos de saúde pública e/ou 
rotinas institucionais;  
• Efetuar a referência e contra referência dos usuários;  
• Participar dos estudos de caso, discussão e processos de educação permanente na área da 
saúde da pessoa com deficiência;  
• Desenvolver ações de treinamento operacional e de educação permanente, de modo a garantir 
a capacitação e atualização da equipe de enfermagem;  
• Promover a vinculação das pessoas com deficiência no atendimento no serviço e suas famílias 
aos pontos de atenção no território;  
• Efetuar registro escrito, individualizado e sistemático, no prontuário, contendo os dados 
relevantes da permanência do usuário. 

Psicólogo • Realizar consultas de Psicologia e Psicodiagnóstico;  
• Realizar atendimento psicoterapêutico individual e/ou em grupo;  
• Realizar atividades psicomotoras destinadas as funções do desenvolvimento global;  
• Aplicar testes, realizar entrevistas, questionários e observações simples;  
• Aplicar dinâmicas individuais e/ou em grupo;  
• Fornecer orientação  

Assistente 
Social 

• Criar, junto com a equipe, uma rotina que assegure a inserção do Serviço Social no processo 
desde a admissão (entrada do usuário/família no serviço) até a alta;  
• Identificar e trabalhar os aspectos sociais apresentados para garantir a participação dos mesmos 
no processo de reabilitação, bem como a plena informação de sua situação de saúde e discussão 
sobre as suas reais necessidades e possibilidades de recuperação, frente a sua condição de vida;  
• Articular com pontos e serviços da Rede de maneira intra e intersetorial que respondam as 
diversas e complexas necessidades básicas;  
• Assegurar intervenção interdisciplinar capaz de responder as demandas dos pacientes 
individualmente e familiares bem como as coletivas;  
• Fomentar o reconhecimento da Pessoa com Deficiência no contexto familiar, social e 
comunitário;  
• Participar, em conjunto com a equipe de saúde, de ações socioeducativas nos diversos 



 
 

Atribuições mínimas dos profissionais do Apoio Administrativo 
 

Recepcionista Atendimento ao público, atendimento de telefone, Controle de Entrada e saída de visitantes bem 
como a movimentação dos mesmos e controle de entrada e saída de bens. 

Intérprete de 

Libra 

Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas 
e culturais desenvolvidas, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos; Participar de estudos e 
pesquisas da sua área de atuação; Participar de cursos específicos na área e de informática com 
tecnologia assistiva; Participar das atividades, dos projetos e dos eventos relativos à efetivação de 
Políticas Públicas, inclusive na fase de proposição e elaboração. Realizar a tradução e 
interpretação em Língua Brasileira de Sinais – Lingua Portuguesa nos atendimentos, palestras e 
orientações aos usuários e familiares da rede de cuidados à pessoa com deficiência. 

programas de Reabilitação;  
• Planejar, executar e avaliar com a equipe de saúde ações que assegurem a saúde enquanto 
direito;  
• Sensibilizar o usuário e/ou sua família para participar do tratamento de saúde proposto pela 
equipe;  
• Criar grupos socioeducativos e de sensibilização junto aos usuários, sobre direitos sociais, 
princípios e diretrizes do SUS;  
• Desenvolver ações de mobilização na comunidade objetivando a democratização das 
informações da rede de atendimento e direitos sociais;  
• Realizar debates e oficinas na área geográfica de abrangência da instituição;  
• Realizar ações coletivas de orientação com a finalidade de democratizar as rotinas e o 
funcionamento do serviço.  

Fonoaudiólogo • Realizar avaliações e reabilitação da função auditiva periférica e central, da linguagem oral e 
escrita, da voz, fluência, da articulação da fala e dos sistemas miofuncional, orofaciais, cervical e 
de deglutição.  
• Realizar avaliação, diagnóstico, prognóstico, habilitação e reabilitação fonoaudiológicos de 
pessoas nos diferentes ciclos de vida com alterações neurofuncionais, atuando nas sequelas 
resultantes de danos ao sistema nervoso central ou periférico;  
• Participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e 
audição;  
• Orientar usuários, familiares, cuidadores, e as equipes multidisciplinares;  
• Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição;  
• Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de fonoaudiologia e 
reabilitação;  
• Emitir parecer, laudo, relatório, declaração e atestado fonoaudiológicos;  
• Compor equipe multidisciplinar com atuação inter e transdisciplinar;  
• Atuar junto a indivíduos com queixas comunicativas e cognitivas, assim como àqueles que 
apresentam quaisquer alterações neuropsicológicas associadas a quadros neurológicos, 
psiquiátricos, neuropsiquiátricos e desenvolvimentais que afetam a comunicação;  
• Promover processos de formação continuada de profissionais ligados à atuação junto as pessoas 
com alteração neurofuncional.  

Pedagogo Dominar os conhecimentos da área específica e da área pedagógica, respeitar as diferenças 
culturais, econômicas e sociais da comunidade escolar, contribuir para o estabelecimento de 
relações democráticas na escola, zelar pela manutenção das conquistas e direitos do professor, 
zelar por uma postura ética na ação pedagógica, atuar nas associações acadêmicas, administrar 
conflitos, expressar-se com clareza, manter um ambiente que possibilite o aprendizado na sala de 
aula, refletir continuamente sobre a própria prática docente, informar-se sobre exigências e 
necessidades da sociedade relacionadas com áreas de conhecimento, estimular os pacientes para 
a aprendizagem contínua, estimular a participação nas atividades, acompanhar processo de 
aprendizagem; implementar, avaliar e atualizar, elaborar e desenvolver projetos pedagógicos, 
buscar atender as necessidades educacionais dos pacientes.  



Intérprete de 

Braile 

Realizar transcrição de documentos e material didático e informativo, do sistema convencional 
(escrita em tinta), para o sistema Braille e vice e versa; Promover a divulgação de atualizações 
implementadas no sistema Braille; Promover a difusão do sistema Braille, ministrando 
treinamentos para profissionais da rede de cuidados à pessoa com deficiênciua, usuários e 
familiares; Participar de cursos específicos na área e de informática com tecnologia assistiva; 
Participar das atividades, dos projetos e dos eventos relativos à efetivação de Políticas Públicas, 
inclusive na fase de proposição e elaboração; Participar de estudos e pesquisas da sua área de 
atuação; Executar outras atividades correlatas. Realizar a tradução e interpretação em sistema 
Braile nas orientações aos usuários e familiares da rede de cuidados à pessoa com deficiência. 

Técnico de 

Informática 

Desenvolver atividades de suporte técnico aos usuários de microcomputadores, envolvendo 
utilização de aplicativos e problemas de hardware e software. Operar hardware e rede – Instalar, 
conectar, desconectar e remanejar os equipamentos de informática para os locais indicados; 
Efetuar reparos, consertos e instalação de melhorias em equipamentos ou no cabeamento de 
rede, sempre que possível; Operar software – Instalar programas e aplicativos periféricos, além de 
efetuar as configurações de equipamentos e softwares sempre que solicitado; Testar softwares e 
hardwares, controlando documentação, licenças para utilização e período de garantia. Efetuar 
reparos e manutenção – Fazer a limpeza e manutenção de máquinas e periféricos instalados nas 
diversas unidades do Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde; Auxiliar os serviços de backups, 
administração de servidores e redes de dados e identificação de problemas em geral. Auxiliar 
usuários – Auxiliar os usuários na utilização de softwares operacionais e aplicativos básicos de 
escritório, editores de texto, planilhas eletrônicas e sistemas de apresentação; Prestar assistência 
e suporte técnico e operacional na utilização dos sistemas. Controlar acessos – Configurar a rede 
de internet, controlar o acesso de usuários, configurando senhas, bloqueios e velocidade da rede; 
Monitorar acessos não autorizados às redes ou aos servidores e zelar por sua total segurança; 
Resolver questões e problemas de acesso e disponibilização de internet e transmissão de dados. 
Operar equipamentos de imagem e som – Realizar trabalhos de transmissão e captação de 
imagem e som, operando equipamentos de áudio e vídeo, a partir de uma programação de 
trabalho previamente estabelecida; Trabalhar com elementos e equipamentos de projeção de 
slides e retroprojeção de aparelhos do tipo geradores de caracteres, de efeitos especiais e de 
computação gráfica. Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe 
forem atribuídas por superior.  

Auxiliar 

Administrativo 

Executam serviços de apoio; atendem aos usuários, fornecendo e recebendo informações sobre 
serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente 
aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios. Registram a 
entrada e saída de documentos; triam documentos, distribuem documentos; conferem dados e 
datas, verificam documentos conforme normas; identificam irregularidades nos documentos; 
submetem pareceres para apreciação da chefia; classificam documentos, segundo critérios pré-
estabelecidos; arquivam documentos conforme procedimentos; digitam textos e planilhas; 
preenchem formulários; preparam minutas; coletam dados; confeccionam organogramas, 
fluxogramas e cronogramas; redigem atas; elaboraram correspondência; localizam processos; 
encaminham protocolos internos; atualizam cadastros; atualizam dados do plano anual; 
confeccionam ofícios e memorandos; fornecem informações sobre serviços; identificam a 
natureza das solicitações dos clientes; registrar reclamações dos usuários; controlam material de 
expediente; demonstrar habilidade de redação; demonstrar precisão de linguagem; executar 
outras atribuições afins.  

Técnico de 

Faturamento 

Operacionalizar o processo de faturamento, compreendendo o preenchimento dos formulários e 
alimentação dos sistemas de cobrança do SUS, de acordo com as normas preestabelecidas, 
acompanhando os controles definidos para o seu nível de atuação.  

Técnico de 

Recursos 

Humanos 

Conduzir atividades de departamento pessoal, assessorando diretoria e setores da instituição em 
atividades como planejamento, contratações, negociações de relações humanas e do trabalho.  

Auxiliar de 

Manutenção 

Executar trabalhos de limpeza e conservação dos ambientes em geral, utilizando os materiais e 
instrumentos adequados, de acordo com as rotinas previamente definidas. Realiza atividades de 
pintura, alvenaria, locomoção de móveis e acompanha prestadores de serviço de manutenção. 



Ajuda profissionais nas manutenções preventivas e corretivas nas áreas elétricas, hidráulicas, 
equipamentos de ar condicionado, de manutenção mecânica, e outras afins.  

Maqueiro Transportar com segurança os pacientes, seguindo normas e rotinas da instituição  

Auxiliar de 

Limpeza 

Executar trabalhos de limpeza, desinfecção e conservação dos ambientes hospitalares em geral, 
utilizando os materiais e instrumentos adequados, de acordo com as rotinas previamente 
definidas.  
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Continuação do D.O.E. em 27/10/2020
Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2020, ELIAS DA SILVA LUIZ -
Mat.: 124213, do cargo em comissão de Diretor de Divisão
- Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de Governo.
Port. nº 2028/2020
Exonera:
a  contar  de  26  de  outubro  de  2020,  LETICIA  DE  LIRA
BATISTA - Mat.: 124262, do cargo em comissão de Chefe
de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de
Educação.
Port. nº 2029/2020
Nomeia:
a contar de 26 de outubro de 2020, SABLYNA GADELHA
CORREA COSTA MELO - CPF: 172.***.***-20, para exercer o
cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-
05,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Governo,  em
substituição  a  Elias  da  Silva  Luiz  -  Mat.:  124213.
Port. nº 2030/2020
Nomeia:
a contar de 26 de outubro de 2020, LUCIMARA CARVALHO
DE ABREU - CPF: 088.***.***-40, para exercer o cargo em
comissão  de  Chefe  de  Setor  -  Símbolo  DAS-03,  na(o)
Secretaria  Municipal  de  Educação,  em  substituição  a
Leticia de Lira Batista - Mat.: 124262.
Port. nº 2031/2020
Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2020, JAILA DA SILVA GOMES
MAIA - Mat.: 122842, do cargo em comissão de Subchefe
de Setor - Símbolo DAS-02, da(o) Secretaria Municipal de
Educação.
Port. nº 2032/2020
Nomeia:
a  contar  de  26  de  outubro  de  2020,  PLINIO  ROBERTO
NASCIMENTO  DE  ANDRADE  -  CPF:  704.***.***-53,  para
exercer  o  cargo  em comissão  de  Subchefe  de  Setor  -
Símbolo DAS-02, na(o) Secretaria Municipal de Educação,
em  substituição  a  Jaila  da  Silva  Gomes  Maia  -  Mat.:
122842.
Port. nº 2033/2020
Nomeia:
a contar de 26 de outubro de 2020, os servidores abaixo
relacionados,  para  exercerem o  cargo  em comissão  de
Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano.

NOME/CPF
CARLOS ROBERTO RIBEIRO QUINTANILHA / 034.***.***-81
JOSE JUNIOR DOS SANTOS MIRANDA / 126.***.***-57
RAMON RESENDE DE ALMEIDA / 186.***.***-51
Port. nº 2034/2020
Exonera:
a contar de 26 de outubro de 2020, os servidores abaixo
relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT. NOME CARGO SIMB.
122843 JOAO DE DEUS SALGADO SUBCHEFE DE SETOR DAS-02
122855 MARCOS ANTONIO PEIXOTO RANGEL FILHO SUBCHEFE DE SETOR DAS-02
123072 LUAN RODRIGUES RAMOS DIRETOR DE DIVISÃO DAS-05
Port. nº 2035/2020
Exonera:
a  contar  de  23  de  outubro  de  2020,  WILLIAN  SOUZA
CORREA - Mat.: 124062, do cargo em comissão de Chefe
de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano - DCO.
Port. nº 2036/2020
Nomeia:
a contar de 23 de outubro de 2020, DOUGLAS JESUS DOS
SANTOS -  CPF: 126.***.***-90,  para exercer o cargo em
comissão  de  Chefe  de  Setor  -  Símbolo  DAS-03,  na(o)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - DCO,
em substituição a Willian Souza Correa - Mat.: 124062.
Port. nº 2037/2020
Exonera:
a contar de 20 de outubro de 2020, ERICK ALVES ELIZEU
DOS SANTOS - Mat.: 123919, do cargo em comissão de
Coordenador - Símbolo DAS-10, da(o) Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano - Parques e Jardins.
Port. nº 2038/2020
Designa:
a contar de 02 de novembro de 2020, RODRIGO NETTO
ROHEM  -  Mat.:  20694,  para  responder  pela  função
gratificada de Chefe de Setor - Símbolo FG-03, em virtude
das férias do(a) servidor(a) Alex dos Santos Alves - Mat.:

21634,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Administração,
fazendo jus somente a remuneração da referida função.
Port. nº 2039/2020
Nomeia:
a contar de 02 de outubro de 2020, ALEXANDRE WILLEMEN
FARIA  PIMENTEL  -  CPF:  043.***.***-33,  para  exercer  o
cargo  em comissão  de  Coordenador  -  Símbolo  DAS-10,
na(o)  Gabinete  do  Prefeito,  em  substituição  a  Pedro
Jovencio de Souza Filho - Mat.: 119474.
Port. nº 2041/2020


