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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

GONÇALO 
 

ATOS DO PREFEITO 
DECRETO N.º 324/2020 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E 
O QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE 
TURISMO E CULTURA E 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 nos Ofícios n.º 288/2020 
- SEMSEP e 692/SEMDUR/2020 de 23 de outubro de 2020. 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o 
Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de 
Segurança Pública, de Turismo e Cultura e de Desenvolvimento 
Urbano no valor de R$ 22.300,00 (Vinte e dois mil e trezentos 
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, 28 de outubro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 
ANEXO DECRETO N.º 324/2020 
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020 
Órgãos: Secretarias Municipais de Segurança Pública, de Turismo e Cultura e de Desenvolvimento 
Urbano. 

PROGRAMA DE 
TRABALHO 

NATUREZA DA 
DESPESA DESPESA FONTE 

VALOR (R$ 1) 
ACRÉSCIMO CANCELAMENTO 

20.31.04.122.1001.2.091 3.1.90.96.00 245 00 0,00 8.800,00 
 3.3.90.39.00 248 00 8.800,00 0,00 

20.33.04.122.1001.2.091 3.1.90.94.00 302 00 13.500,00 0,00 
20.59.18.542.2083.2.165 3.3.90.39.00 556 00 0,00 13.500,00 

TOTAL 22.300,00 22.300,00 
 

DECRETO N.º 325/2020 
DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES 
PRESENCIAIS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS E 
PRIVADAS SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais,  
DECRETA: 
Art. 1º. Fica prorrogada a suspensão das atividades escolares 
presenciais das instituições públicas e privadas até o dia 30 
(trinta) de dezembro de 2020. 
Parágrafo único. Ficam excluídas da decisão disposta no caput, 
as atividades presenciais das instituições públicas e privadas 
que oferecem o 3º ano do Ensino Médio, regular e da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). 
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.  
São Gonçalo, 28 de outubro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 
DECRETO N.º 326/2020 
DISPÕE SOBRE A RETOMADA DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS 
PRESENCIAIS DOS ESTUDANTES DO 3º ANO DO ENSINO 
MÉDIO NAS INSTITUIÇÕES DA REDE PÚBLICA E PRIVADA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais,  
DECRETA: 
Art. 1º. Fica autorizado o retorno facultativo das atividades es-
colares presenciais dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio 
– regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas institui-
ções públicas e privadas no município de São Gonçalo, a partir 

do dia 03 de novembro do ano em curso, de acordo com as 
normas estabelecidas neste Decreto. 
Art. 2º. As instituições de ensino autorizadas para o retorno das 
atividades presenciais deverão observar rigorosamente os se-
guintes indicativos: 
I. O cumprimento das exigências estabelecidas no Protocolo de 
Retomada das Aulas Presenciais no município de São Gonçalo 
(Anexo I); 
II. O retorno deverá ser gradual, considerando o espaço e os 
critérios de distanciamento; 
III. O retorno será opcional para os estudantes, mantendo-se o 
ensino híbrido; 
IV. Os professores e funcionários incluídos no grupo de risco 
deverão continuar desenvolvendo suas atividades por meio do 
trabalho remoto. 
Parágrafo único. No caso de descumprimento dos critérios 
estabelecidos serão adotadas medidas cabíveis, com sanções 
civis e administrativas aplicáveis às instituições infratoras. 
Art. 3º. As atividades educativas presenciais das unidades da 
Rede Pública Municipal de Ensino ficarão condicionadas a ato 
próprio do Secretário Municipal de Educação. 
Art. 4º. A autorização prevista no presente Decreto poderá ser 
revista a qualquer momento, de acordo com a evolução da 
pandemia e das orientações das autoridades de saúde, caso 
haja piora dos indicadores relativos à pandemia em São Gonça-
lo. 
Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 28 de outubro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 
ANEXO I 
PROTOCOLO DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ 
CONSIDERANDO: 
• A pandemia do Coronavírus (COVID-19) declarada em 11 de 
março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde e as medi-
das para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da doença, editadas pelas 
esferas governamentais; 
• Que a pandemia interferiu na prática do ensino municipal, em 
seus níveis e modalidades, trazendo a necessidade de promo-
ção de atividades pedagógicas não presenciais; 
• O artigo 23 da LDB, que dispõe em seu § 2º que o calendário 
escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive 
climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de 
ensino, sem com isso, reduzir o número de horas letivas; 
• A Nota de Esclarecimento emitida pelo Conselho Nacional de 
Educação, em 18 de março de 2020, com orientações aos sis-
temas e aos estabelecimentos de ensino, de todos os níveis, 
etapas e modalidades, que porventura tenham necessidade de 
reorganizar as atividades acadêmicas ou de aprendizagem, em 
face da suspensão das atividades escolares por conta da ne-
cessidade de ações preventivas à propagação da COVID -19; 
• Que a Secretaria Municipal de Educação está atenta ao seu 
compromisso social e acredita nas ações coletivas para a reso-
lução das incertezas que se apresentam, no que se refere a 
oferta de uma educação de qualidade para todos diante da situ-
ação emergencial pandêmica; 
• A Lei n. 9394/1996 que estabelece que o ensino fundamental 
será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 
complementação da aprendizagem ou em situações emergen-
ciais (Art. 32, § 4º); 
• A Medida Provisória n. 934, de 2020, que estabelece normas 
excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensi-
no superior decorrentes das medidas para enfrentamento da 
situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei n. 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
• O Parecer n. 05 de 2020 do Conselho Nacional de Educação 
que tratou da reorganização dos calendários escolares e reali-
zação de atividades pedagógicas não presenciais; consideran-
do atendimento dos objetivos de aprendizagem e o desenvol-
vimento das competências a serem alcançadas pelos estudan-
tes em circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia; 
• O Parecer n. 11 de 2020 do Conselho Nacional de Educação 
que, respeitando a autonomia das escolas e dos sistemas de 
ensino, objetivou apoiar a tomada de decisões para o retorno 
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às aulas presenciais, oferecer diretrizes que orientem o plane-
jamento dos calendários e dos protocolos específicos dos es-
tabelecimentos de ensino, definidos pelas autoridades locais e 
regionais, oferecendo sugestões e recomendações de cunho 
organizacional e pedagógico que podem ser desenvolvidos 
pelas escolas e sistemas de ensino; 
• Os documentos com recomendações relacionadas aos proto-
colos de retorno às aulas, disponibilizados pela Fundação Os-
waldo Cruz (FIOCRUZ), pelo Conselho Nacional dos Secretários 
de Educação (CONSED), pela União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (UNDIME), pela Fundação Getúlio Var-
gas; pela sociedade civil e órgãos governamentais em regime 
de colaboração, pela Federação Nacional das Escolas Particu-
lares (FENEP)

 
e pela organização Todos pela Educação;  

• O número de leitos existentes destinados ao COVID 19, com 
ocupação menor que 50%; 
• O Decreto Municipal n. 142/2020 que autorizou a prática, o 
funcionamento e a abertura de algumas atividades e estabele-
cimentos, impondo a todos os que estiverem abertos a obser-
vância de todos os protocolos e medidas de segurança reco-
mendados pelas autoridades sanitárias; 
• O diálogo com representantes da Secretaria Estadual de Edu-
cação do Rio de Janeiro, do Conselho Municipal de Educação 
de São Gonçalo, do Conselho do Fundo Municipal de Desen-
volvimento da Educação Básica, do Sindicato Estadual dos 
Profissionais da Educação – Núcleo São Gonçalo, do Sindicato 
dos Estabelecimentos de Ensino de São Gonçalo (SINEPE/SG), 
para elaboração e deliberação do protocolo de retomada das 
aulas presenciais nas Unidades de Ensino das Redes Pública e 
Privada de São Gonçalo, em ação conjunta, tendo em vista as 
políticas públicas relacionadas;  
• A Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA, em seu artigo 4º que estabelece: “É 
dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educa-
ção, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dig-
nidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e co-
munitária”; 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO, de acordo com 
as recomendações de biossegurança da Organização Mundial 
de Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz e, considerando a parti-
cipação de representações intersetoriais, apresentam este pro-
tocolo para normatizar as ações das Unidades de Ensino de 
São Gonçalo para a retomada das atividades presenciais. 
ETAPAS DO PROCESSO DE RETOMADA DAS AULAS PRE-
SENCIAIS 
1. Da Organização do Espaço Escolar 
• Para viabilizar a reestruturação organizacional da estrutura 
física escolar, destaca-se a necessidade do investimento em 
ampliação do número de salas de aula nas unidades escolares 
com uso de espaços com ventilação adequada, não utilização 
de salas de aula sem janelas, higienização e desinfecção das 
estruturas físicas escolares; 
• Estabelecer planejamento orçamentário para dotar escolas de 
pessoal administrativo e pedagógico para o cumprimento das 
orientações do protocolo; 
• Estabelecer planejamento orçamentário para compra de EPIs 
a serem utilizados nas escolas e promover a distribuição atra-
vés do levantamento de cada Unidade Escolar; 
• Limpar e sanitizar a escola; 
• Garantir o fornecimento de produtos de higiene e limpeza 
(sabonete líquido, álcool em gel); 
• Garantir o fornecimento de Equipamentos de Proteção Indivi-
dual e (EPI) e coletiva (EPCs); 
• Garantir a aferição da temperatura corporal através de termô-
metro digital infravermelho;  
• Disponibilizar água, sabonete líquido e álcool em gel, de forma 
segura, em diversos locais, como salas de aula, corredores, 
banheiros, entrada e saída da escola e do refeitório; 
• Manter lavatórios em bom funcionamento, sinalizados e abas-
tecidos com sabonete líquido e papel toalha; 
• Providenciar dispensadores para desinfecção das mãos (ál-
cool em gel); 
• Realizar a higienização de todos os materiais utilizados na 
limpeza dos ambientes; 

• Garantir rotinas de limpeza dos espaços físicos e desinfecção 
dos materiais didáticos de uso coletivo de modo permanente, a 
cada mudança de turno e pessoas, utilizando o composto de 
água e cloro ativo ou produtos bactericidas, indicados pelos 
órgãos sanitários, na entrada e dependências da escola; 
• Utilizar tapetes sanitizantes para desinfecção de calçados e 
dosadores de álcool em gel para higienização das mãos, na 
entrada e saída da escola; 
• Instalar pias em pontos estratégicos da escola ou ampliá-las 
nos espaços existentes, com suporte para papel toalha e lixeira 
com pedal; 
• Manter janelas e portas abertas, preferencialmente, com circu-
lação do ar; 
• Garantir a higienização dos aparelhos de ar-condicionado, 
periodicamente; 
• Garantir a limpeza de todas as salas de aula e áreas de circu-
lação comuns durante cada troca de turno dos alunos; 
• Garantir a limpeza dos banheiros pelo menos duas vezes a 
cada turno; 
 Garantir a frequente higienização das mesas e pontos de con-
tato, como torneiras, botões de banheiro, assentos sanitários, 
bancadas, maçanetas, porta/alça de geladeira, corrimãos, bra-
ços, interruptores de luz, etc; 
• Garantir rotina para o esvaziamento das lixeiras nas salas de 
aula, nos banheiros e demais espaços, antes de serem comple-
tamente cheios, pelo menos duas vezes por dia; 
• Permitir o acesso ao ambiente escolar somente com o uso de 
máscaras faciais e manter uma reserva de máscaras, para pos-
síveis imprevistos; 
• Pessoas externas ao processo educativo (fornecedores, equi-
pes de manutenção e outros), somente poderão ingressar no 
espaço escolar, cumprindo a rigor as medidas de segurança e 
higienização vigentes, sempre evitando o contato com os alu-
nos. 
• Garantir o controle da higienização dos brinquedos e desati-
var aqueles que não podem ser utilizados durante a epidemia 
de COVID -19; 
• Evitar compartilhamento de objetos, caso contrário, higienizá-
los várias vezes durante o uso; 
• Garantir que sejam disponibilizados computadores na escola, 
com acesso à internet, para elaboração e realização de ativida-
des pedagógicas tanto para o ensino presencial quanto para o 
remoto; 
• Jogos, competições, festas, reuniões, comemorações e ativi-
dades que envolvam coletividade, devem ser temporariamente 
suspensos; 
• Evitar o uso do ar-condicionado, ou quando necessário, man-
ter o ambiente arejado. 
2. Das Orientações Sanitárias 
• Promover a higienização profissional das unidades escolares, 
com periodicidade, conforme orientação das autoridades sani-
tárias; 
• Estabelecer o quantitativo de material descartável a ser utili-
zado em cada unidade;  
• Assegurar condições para assepsia nas UEs, considerando 
abastecimento regular de água tratada e rede de esgoto em 
pleno funcionamento; 
• Afixar informações sobre medidas de prevenção do COVID-19 
na entrada das escolas e em outros locais relevantes onde cri-
anças, pais e funcionários transitam; 
• Disponibilizar informações com noções básicas sanitárias e 
instruções sobre procedimentos relativos à higiene e compor-
tamentos de segurança adequados para a comunidade escolar; 
• Garantir o descarte seguro dos EPIs e demais materiais des-
cartáveis, sob orientações da Secretaria de Saúde; 
• Desinfectar as Unidades de Ensino de acordo com as normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), obser-
vando cuidados específicos destinados ao público da educação 
infantil; 
• Orientar a equipe diretiva, professores, funcionários, respon-
sáveis e alunos sobre os protocolos e as noções básicas sani-
tárias: entrada passando pelo espaço de desinfecção, uso do 
álcool em gel, utilização da máscara e de equipamentos de pro-
teção individual (EPIs), procedimento para lavagem de mãos; 
• Garantir à comunidade escolar publicidade permanente das 
medidas de prevenção; 
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• Desenvolver rotina de treinamento contínuo para as boas prá-
ticas de higiene pessoal, lavagem das mãos e o correto uso de 
máscara por toda a comunidade escolar, entendendo que exis-
tem faixas etárias de alunos com maior dificuldade de seguir 
esse procedimento; 
• Lavar as mãos com água e sabonete líquido ou utilizar álcool 
em gel; 
• Utilizar preferencialmente materiais de uso pessoal ou descar-
táveis; 
• Evitar o uso de mochilas com rodinhas e afins; 
• Garantir a higienização dos equipamentos utilizados por pes-
soas que apresentem mobilidade reduzida; 
• Higienizar as mochilas com álcool 70% na entrada da escola; 
• Evitar contato físico próximo e de longo prazo, apertos de 
mão, abraços, etc; 
• Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas característicos da COVID-19, orientan-
do-a e a seus familiares, a seguirem os procedimentos indica-
dos pelas autoridades de saúde pública. A pessoa com sinto-
mas deverá ser encaminhada para casa, só podendo retornar à 
Unidade Escolar, mediante apresentação de laudo médico. 
3. Do Atendimento ao Público 
• Priorizar agendamentos para atendimento ao público, evitan-
do aglomerações e distribuindo o fluxo de pessoas; 
• Providenciar distanciamento, escudo ou barreira de proteção 
para atendimento direto ao público; 
• Adotar medidas de controle de pessoas externas ao processo 
educativo que precisem entrar na escola, somente nos horários 
com menor fluxo de alunos e, sempre, de forma segura, com 
equipamento de proteção individual. 
4. Da Adequação da Rotina no Espaço Escolar 
• Providenciar a sinalização de rotas dentro das escolas para 
que os alunos mantenham distância entre si; 
• Guardar distanciamento mínimo dentro das salas de aula, 
conforme a modalidade de ensino (Educação Infantil 
2m/Educação Fundamental 1,5m/Ensino Médio 1m); 
• Organizar escalas para os horários de entrada, saída e recreio, 
evitando possíveis aglomerações; 
• Evitar atividades rotineiras da escola que possam gerar aglo-
merações; 
• Orientar os responsáveis dos alunos para que não se reúnam 
na entrada e saída da escola; 
• Suspender as atividades em grandes grupos; 
• Comunicar aos órgãos competentes os casos suspeitos de 
contaminação por COVID-19, identificados na comunidade es-
colar. 
5. Da Alimentação Escolar 
• Garantir ambientes devidamente higienizados e seguros para 
a alimentação dos estudantes e reforço nos cardápios escola-
res, incluindo estratégias norteadas pelo conceito da seguran-
ça alimentar e nutricional e, cumprimento dos protocolos aos 
manipuladores de alimentos (ANVISA - Resolução RDC No 
216/2004), sobretudo no período de pandemia;  
• Garantir quantitativo suficiente de merendeiros e uniformes 
específicos para a preservação da saúde desses profissionais; 
• Orientação e supervisão do recebimento e armazenamento 
adequado de alimentos trazidos de casa (limpeza da embala-
gem antes de armazenamento na escola); 
• Promover a capacitação dos funcionários que atuam direta-
mente com a alimentação escolar, orientando sobre a forma 
adequada de armazenar, manipular e preparar os alimentos que 
serão servidos nas refeições; 
• Manter as práticas já adotadas em relação a alimentação esco-
lar, reforçando a necessidade de utilização dos equipamentos 
de proteção individual e da higienização pessoal, coletiva e dos 
espaços físicos; 
• Evitar o uso de álcool dentro da cozinha para não provocar 
acidentes; 
• Garantir a qualidade higiênico-sanitária dos gêneros durante a 
seleção e o armazenamento dos itens, os quais devem estar 
adequadamente acondicionados; 
• Controlar o recebimento dos gêneros alimentícios para que 
sejam imediatamente higienizados e armazenados em local 
esterilizado para este fim; 
• Providenciar a lavagem de talheres e louças, imediatamente 
após o uso, utilizando água e sabão; 
• Equipar cozinhas e refeitórios com lixeiras com pedal; 

• Evitar compartilhamento de objetos de uso pessoal; 
• Manter o distanciamento mínimo de 1,5m no espaço onde 
serão servidas as refeições, respeitando a marcação entre os 
alunos; 
• Servir as refeições para grupos com número determinado de 
alunos, evitando a formação de filas e aglomerações; 
• Higienizar as mesas e bancos imediatamente após a utiliza-
ção; 
• Utilizar mesas sem toalhas visando a adequada higienização; 
• Orientar os alunos para que realizem a devida higienização 
das embalagens dos alimentos trazidos para a escola e para 
que evitem compartilhamentos. 
6. Do Transporte Escolar 
• Garantir o restabelecimento do passe livre; 
• Garantir a realização periódica de desinfecção do transporte 
escolar e higienização a cada troca de turno para o transporte; 
• Reduzir o número de alunos transportado por veículo; 
• Demarcar a distância mínima para o uso dos acentos; 
• Garantir capacitação com os profissionais atuantes no trans-
porte escolar para que orientem e sigam as medidas preventi-
vas ao COVID-19, de acordo com protocolos de segurança dos 
órgãos oficiais; 
• Tornar obrigatório o uso de máscaras para alunos, monitores 
e motorista. 
7. Das Ações para o Acolhimento da Comunidade Escolar 
• Comunicar aos pais e responsáveis os novos protocolos de 
limpeza e proteção à saúde, e procedimentos pedagógicos que 
serão adotados nas Unidades de Ensino, para divulgação dos 
mesmos e esclarecimentos necessários antes do retorno das 
aulas presenciais; 
• Orientar a família sobre os materiais levados pelos alunos 
dentro da mochila, para que venham higienizados da residên-
cia;  
• Orientar a família quanto a higienização do uniforme e da 
máscara ao retornar para casa;  
• Fortalecer os vínculos socioafetivos entre alunos, professores 
e comunidade escolar; 
• Promover ações em parceria com a Secretaria de Saúde e 
outras Instituições, garantindo atendimento psicológico e rela-
cional aos alunos, professores e demais profissionais para que 
possam lidar com questões sociais e psicológicas do stress 
advindo das novas rotinas necessárias para manter o distanci-
amento social; 
• Fomentar amplo apoio aos estudantes em situação de vulne-
rabilidade social e preservação dos contratos de trabalho de 
professores(as) e educadores(as) temporários(as), incluindo os 
que estejam impedidos do retorno presencial por comporem 
grupo de risco, além da garantia da segurança dos licenciandos 
em estágio nas escolas públicas e privadas; 
• Garantir o investimento em reforço escolar para estudantes 
com maior defasagem na aprendizagem, considerando a reali-
dade socioeconômica e cultural das diferentes escolas.  
8. Da Retomada das Atividades Escolares 
• As partes envolvidas neste protocolo entendem que, somente 
após o pronunciamento das Secretarias Estadual e Municipal 
de Saúde apresentarem as medidas para o cumprimento do 
protocolo de segurança, haverá retomada das atividades esco-
lares; 
• Assegurar na retomada das aulas, escalonamento de turmas, 
testagem inicial e permanente de estudantes e trabalhadores, 
incluindo a realização de testes rápidos para COVID-19, aferi-
ção da temperatura corporal e pressão sanguínea e a recompo-
sição do corpo de profissionais de cada Unidade Escolar; 
• Recomenda-se que, no caso de uma nova ascensão da curva 
de contágio com um consequente aumento do número de infec-
tados e ocupação dos leitos superior a 70%, as atividades pre-
senciais deverão ser suspensas imediatamente, assim como, 
em caso de detecção de contaminação de indivíduos perten-
centes a Unidade Escolar, só retornando após criteriosa avalia-
ção dos órgãos sanitários; 
• Manter equipes conjuntas da Secretaria de Saúde, Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Secretaria de Educação para mo-
nitorar o funcionamento das escolas e as ações necessárias do 
poder público para o cumprimento do protocolo e das medidas 
de segurança sanitária, bem como centralizar os dados de con-
tágio de infectados nas unidades escolares. 
8.1. Retorno dos Profissionais Administrativos e de Apoio 
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• Identificar os casos de profissionais administrativos e de 
apoio que possuem comorbidades, atualizando o quadro de 
pessoal para adequação da nova rotina do espaço escolar; 
• Estabelecer parcerias que garantam a testagem dos funcioná-
rios administrativos, assim como a sanitização das escolas 
antes do retorno às atividades presenciais;  
• Garantir aos funcionários que pertençam ao grupo de risco, 
os direitos em observância da legislação vigente; 
• Capacitar todos os funcionários, orientando sobre a adequada 
higienização e restrição de contatos físicos para evitar o contá-
gio e a transmissão do Coronavírus; 
• Realizar as reuniões entre os funcionários/servidores, ao ar 
livre, mantendo os protocolos vigentes. 
8.2. Retorno dos Professores 
• Identificar os casos de professores que possuem comorbida-
des, atualizando o quadro de pessoal para adequação da nova 
rotina do espaço escolar; 
• Estabelecer parcerias que garantam a testagem dos professo-
res antes do retorno às atividades presenciais; 
• Garantir aos professores que pertençam ao grupo de risco, os 
direitos em observância da legislação vigente; 
• Elaborar plano de trabalho remoto para que os professores 
que se encontram no grupo de risco da COVID-19, possam de-
senvolver suas atividades; 
• Realizar reuniões e formações virtuais para divulgação dos 
protocolos para os professores, considerando os esclarecimen-
tos necessários; 
• Realizar formação de grupos de discussão entre os professo-
res e equipes sobre os desafios encontrados e formas de re-
solvê-los, promovendo o respeito à autonomia pedagógica do 
corpo docente, com a valorização do diálogo, assegurando um 
planejamento democrático das atividades, incluindo o debate 
sobre carga horária de reposição, respeitando a disponibilidade 
do professor, com segurança e respeito aos direitos trabalhis-
tas; 
• Promover formação continuada para os professores atuarem, 
utilizando tecnologias de comunicação e informação em nova 
prática escolar; 
• Garantir ao professor, tempo para planejamento pedagógico. 
8.3. Retorno dos alunos da Educação Básica 
8.3.1. Da Educação Infantil 
• Elaborar uma rotina de higienização dos materiais pedagógi-
cos de uso coletivo dos alunos da Educação Infantil; 
• Garantir a permanência dos alunos da Educação Infantil com 
matrícula, no período da pandemia COVID-19, devendo os res-
ponsáveis informar a opção pela não frequência no espaço 
escolar e se comprometerem pelo acompanhamento na realiza-
ção das atividades não presenciais pertinentes a faixa etária; 
• Retornar com as aulas de modo gradativo, seguindo a seguin-
te ordem: 1ª semana Pré-Escolar II, 2ª semana Pré-Escolar I, 3ª 
semana Maternal II, 4ª semana Maternal I, posteriormente Ber-
çário II; 
• Evitar o uso de lenços de pano, bem como de chupeta amar-
rada na fralda; 
• Orientar para que cada estudante traga e utilize sua própria 
garrafa de água, utilizando os bebedouros comuns apenas para 
encher essas garrafas novamente; 
• Evitar o uso diretamente do bebedouro e as garrafas próprias 
dos alunos, devem ser higienizadas antes de sua utilização na 
escola e ao chegar em casa, todos os dias;  
• Evitar levar brinquedos pessoais, dando preferência às ativi-
dades recreativas ao ar livre; 
• Utilizar materiais e brinquedos de fácil higienização com álco-
ol 70% ou lavagem com água e sabão; 
• O uso de máscaras nos alunos deve ser estimulado. É contra-
indicado o uso de máscaras em crianças menores de dois 
anos, pelo risco de sufocação, e em indivíduos que apresentem 
dificuldade em removê-las, caso necessário. As máscaras de-
vem ser trocadas a cada duas horas, ou antes, se estiverem 
sujas, úmidas ou rasgadas; 
• Cuidado na troca de fraldas, com higienização das mãos dos 
profissionais, das crianças e das bancadas, antes e depois da 
muda de fraldas, devendo embalá-las em saco plástico antes de 
descartá-las e, executar a troca contínua do lixo; 
• Sempre que aplicável, as peças de roupas sujas devem ser 
levadas para casa em saco plástico fechado; 

• Orientar a utilização de viseiras por crianças de 1 a 2 anos, 
devido o uso de máscaras trazer risco de sufocamento; 
• Suspender o retorno das crianças menores de 1 ano devido a 
vulnerabilidade desta faixa etária; 
• Suspender o uso de pelúcias e outros objetos de difícil higie-
nização; 
• Realizar a devida higienização dos brinquedos após cada utili-
zação, priorizando o uso dos que forem laváveis. 
8.3.2. Do Ensino Fundamental incluindo a Educação de Jovens 
e Adultos – EJA 
• Realizar o retorno dos alunos de forma sequencial e por anos 
de escolaridade, a partir dos anos finais; 
• Garantir o rodízio dos alunos para atendimento em aula pre-
sencial e para o atendimento em atividades pedagógicas, por 
meio de tecnologias de informação e comunicação, plataformas 
ou salas de aula virtuais; 
• Conscientizar os responsáveis sobre a importância do acom-
panhamento dos estudantes na nova rotina escolar, incluindo 
entrada e saída das aulas; 
• Organizar as disposições das mesas e carteiras nas salas de 
aulas, para que haja o distanciamento mínimo recomendado; 
• Garantir aos alunos que não retornarem às aulas em razão de 
pertencerem ao grupo de risco da COVID-19, atividades não 
presenciais, impressas ou mediadas por tecnologias digitais; 
• Orientar para que cada estudante traga e utilize sua própria 
garrafa de água, utilizando os bebedouros comuns apenas para 
encher essas garrafas novamente;  
• Evitar o uso diretamente do bebedouro. 
8.3.3. Da Educação Especial 
Enquanto perdurarem os riscos de contaminação pelo Corona-
vírus, os alunos atendidos pela Educação Especial em perspec-
tiva inclusiva que possuem: 
I. Comprometimentos específicos, que impossibilitem o uso de 
máscaras; 
II. Necessidade de profissional de apoio para a locomoção, 
higiene e alimentação; 
III. Resistência ou impossibilidade de atendimento de regras 
sobre as recomendações de higiene e cuidados gerais para 
evitar o contágio; 
IV. Disfunções de imunidade, cardiopatias congênitas, doenças 
respiratórias e outras que podem ser suscetíveis a maior risco 
de contaminação; 
V. Deficiência por lesão medular ou encefalopatia crônica, co-
mo: paralisia cerebral, hemiplegias, paraplegias, tetraplegias e 
outras, e aos que estão suscetíveis à contaminação pelo uso de 
sondas, bolsas coletoras, fraldas e manuseios físicos para a 
higiene, alimentação e locomoção. 
RECOMENDA-SE que não retornem às aulas presenciais. Esta 
medida deverá se estender enquanto persistirem os riscos de 
contaminação pelo Coronavírus, e as equipes técnicas das 
Unidades de Ensino deverão avaliar cada caso para viabilizar a 
oferta de atividades pedagógicas não presenciais garantindo o 
alcance dos alunos. 
Orientar para que cada estudante traga e utilize sua própria 
garrafa de água, utilizando os bebedouros comuns apenas para 
encher essas garrafas novamente; evitar o uso diretamente do 
bebedouro; às garrafas próprias dos alunos, devem ser higieni-
zadas antes de sua utilização na escola e ao chegar em casa, 
todos os dias. 
9. Reorganização das atividades educacionais 
9.1. Do Calendário Escolar 
• Reorganizar o calendário letivo, juntamente com toda a comu-
nidade escolar, respeitando a carga horária exigida pela legis-
lação vigente, com possibilidade de desvinculação do ano leti-
vo do calendário civil, de inclusão de dias, antes não previstos, 
de sábados e feriados letivos, de extensão de carga horária e 
utilização do horário de contraturno às aulas, garantindo os 
períodos de recesso e férias escolares previstos em lei; 
• Definir o cômputo da carga horária que será considerado para 
as atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não 
por tecnologias digitais de informação e comunicação; 
• Adequar o Projeto Político-Pedagógico da escola à nova reali-
dade educacional e social, considerando as mudanças decor-
rentes da pandemia; 
• Caberá aos profissionais da educação, sobre a organização da 
direção ou coordenação local, a elaboração de plano de ação 
para cada unidade de ensino, devendo o mesmo ser apresenta-
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do conforme orientação do órgão competente com o registro 
dos objetivos de aprendizagem, as formas de interação, as ati-
vidades pedagógicas, a carga horaria e as formas de avaliação. 
9.2. Do Ensino Híbrido 
•Investimentos em materiais didáticos e tecnológicos, bem co-
mo na estrutura das unidades de ensino, adotando estratégias 
eficientes com o devido monitoramento que visem minimizar o 
abandono escolar, com atenção especial às situações de risco 
de trabalho infantil e violência doméstica; 
• Adotar o retorno gradual das atividades em sala de aula com 
percentual reduzido de alunos em sistema de alternância, res-
peitando as normas de segurança previstas; 
• Implementar o ensino em regime de alternância (não presen-
cial/presencial) enquanto durarem as medidas de prevenção 
relativas ao COVID-19; 
• Reorganizar o planejamento de ensino em consonância com a 
Base Nacional Comum Curricular, utilizando metodologias ade-
quadas ao ensino presencial e não presencial. 
9.3. Do Currículo 
• Analisar o currículo previsto para o calendário escolar de 
2020, replanejando-o para o atendimento dos objetivos de 
aprendizagem que forem possíveis, considerando a Base Naci-
onal Comum Curricular; 
• Definir o currículo essencial que deve ser atingido em 2020, 
prevendo a continuidade do currículo no ano de 2021; 
• Apresentar estratégias que viabilizem a retomada das aulas na 
Educação Infantil, principalmente, para garantir as 480h aos 
alunos de 4 e 5 anos. 
9.4. Das Atividades Educacionais 
• Realizar atividades educacionais presenciais de forma gradual 
e segura;  
• Garantir a criação de estratégias de atendimen-
to/acompanhamento aos alunos do 5º e 9º ano, tendo em vista 
que muitos migram para a Rede Estadual para dar continuidade 
aos estudos;  
• Garantir profissionais para desenvolver ações pedagógicas 
propostas no plano de ação, que objetivam minimizar as difi-
culdades de aprendizagem, evitando inclusive, a distorção ida-
de-série; 
• Utilizar o espaço escolar para atividades ao ar livre, desde que 
garantido o distanciamento mínimo recomendado; 
• Adotar prática de atividades individuais e teóricas nas aulas 
de Educação Física, evitando contatos físicos; 
• Conscientizar a comunidade escolar sobre a necessidade de 
manter o distanciamento controlado. 
9.5. Das Atividades Não Presenciais 
• Planejar, executar e registrar as atividades não presenciais 
que serão computadas como carga horária letiva, em acordo 
com as orientações definidas pelos órgãos competentes; 
• Registrar os objetivos de aprendizagem, as formas de intera-
ção, as atividades pedagógicas, a carga horária e as formas de 
avaliação no plano de ação de cada Unidade de Ensino; 
• Acompanhar e registrar a participação dos alunos nas ativida-
des realizadas; 
• Utilizar as tecnologias de informação e comunicação, plata-
formas, salas virtuais, materiais impressos, entre outras ferra-
mentas que possam auxiliar na aprendizagem; 
• Adotar medidas de mapeamento referente ao acesso dos alu-
nos às atividades não presenciais, para subsidiar ações peda-
gógicas que garantam o alcance a todos; 
• Manter atualizado o registro detalhado das atividades elabo-
radas durante o período de isolamento social. 
9.6. Da Avaliação 
• Garantir a realização de avaliação diagnóstica individual for-
mativa, por meio da observação da aprendizagem em acordo 
com a Base Nacional Comum Curricular, as habilida-
des/competências desenvolvidas no período de isolamento 
social e as lacunas existentes neste processo; 
• Garantir ações de recuperação paralela, para suporte da 
aprendizagem e atendimento aos objetivos propostos; 
• Garantir a adoção de estratégias que contribuam para o aten-
dimento dos objetivos de aprendizagem e minimizem a evasão 
e a retenção escolar, considerando as dificuldades enfrentadas 
em tempo de pandemia. 
Estas medidas devem ser estendidas ao ambiente doméstico 
da criança e a escola deve promover atividades educativas com 

intuito de reforçá-las, assim como, exibir material ilustrativo em 
quadros de aviso, salas de aula, corredores, etc.  
9.7. Do Abandono e Evasão Escolar 
• Promover a Busca Ativa e a implementação de estratégias 
para evitar a evasão e o abandono escolar, garatindo profissio-
nais para a efetivação destas ações; 
• Realizar diagnósticos frequentes para detecção de alunos 
com maior risco de evasão e promoção de ações em suporte 
educacional. 
PALAVRAS FINAIS 
Ao apresentar os trabalhos levados a efeito pelos representan-
tes dos diversos segmentos interessados na educação munici-
pal, em que se procurou contemplar, tanto quanto possível, os 
pontos de vista de todos os envolvidos no processo, pode-se 
afirmar que, primou-se por perseguir os parâmetros do conhe-
cimento científico dos órgãos de saúde e pela garantia do direi-
to à vida dos educandos e dos profissionais da educação de 
São Gonçalo. 
Assim, os participantes desse grupo de trabalho apresentam à 
comunidade escolar gonçalense este protocolo, com a expecta-
tiva de que contenha normas suficientes para balizar o esforço 
coletivo e orientar a fiscalização de seu cumprimento, colabo-
rando assim para preservar vidas. 
SANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA 
Presidente do Conselho Municipal de Educação 
RELATORA 
MAURÍCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA 
Secretário Municipal de Educação de São Gonçalo 
DECRETO N.º 327/2020 
REALIZA ADEQUAÇÕES EM MEDIDAS PARA 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO 
CORONAVÍRUS. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das atri-
buições constitucionais e legais, 
DECRETA: 
Art. 1º – O Decreto nº 196/2020 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
Art. 25-A ............................…………………..…. 
......................................................................... 
………………………………………………..……… 
II – (revogado) 
.............................…………………..…............... 
Art. 2º – Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 
Art. 3º – Este Decreto tem vigor a partir da data de sua publica-
ção. 
São Gonçalo, 29 de outubro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 
DECRETO N.º 328/2020 
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 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 281/2020-
FMS de 28 de outubro de 2020. 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamen-
to, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde no valor 
de R$ 1.176.181,88 (Um milhão, cento e setenta e seis mil, cento 
e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos). 
Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam 
alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o Pla-
no 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 publica-
ção, revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, em 29 de outubro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 
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ANEXO DECRETO N.º 328/2020 
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 

23.51.10.301.2034.2.153 3.1.90.11.00  21 0,00 1.176.181,88 
23.51.10.302.2049.2.107 3.1.90.11.00  21 1.176.181,88 0,00 

TOTAL 1.176.181,88 1.176.181,88 
 

SEMAD 
PORTARIA N.º 115/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 do servidor de Matrícula: 16.030, no 
cargo de Cozinheiro, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil, para que sejam apurados os fatos narrados no 
Processo Administrativo n.º 21.868/2020. 
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, 29 de outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
PORTARIA N.º 116/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 do servidor de Matrícula: 16.532, no 
cargo de Inspetor de Disciplina, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados no 
Processo Administrativo n.º 22.734/2020. 
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, 29 de outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 117/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 do servidor de Matrícula: 20.697, no 
cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil, para que sejam apurados os fatos narrados no 
Processo Administrativo n.º 21.878/2020. 
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, 29 de outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
PORTARIA N.º 119/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 do servidor de Matrícula: 22.096, no 
cargo de Professor Docente II, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, para que sejam apurados os fatos narrados nos 
Processos Administrativos n.ºs 23.092/2020 e 65.195/2019. 
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, 29 de outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
PORTARIA N.º 120/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 
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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 do servidor de Matrícula: 23.037, no 
cargo de Professor Docente II / Apoio Especializado, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação, para que sejam apurados os 
fatos narrados nos Processos Administrativos n.º 24431/2020 e 
65208/2019. 
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, 29 de outubro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 

SEMFA 
PORTARIA N.º 029/2020/SEMFA-PMSG 
ALTERA A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO 
ESPECIAL RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO E HABILITAÇÃO 
DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NOS PROCESSOS DE 
CREDENCIAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS 
MUNICIPAIS 
PROCESSO N.º 35790/2017 E 35796/2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das suas 
atribuições legais; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Alterar a composição dos membros da Comissão 
Responsável pela Avaliação e Habilitação das Instituições 
Financeiras nos Processos de Credenciamentos para Prestação 
de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas 
Municipais designados pela Portaria n.º 015/SEMFA/2019, 
publicada no Diário Oficial do Município de 29 de outubro de 
2019, que passará a ser composta pelos seguintes servidores: 
Presidente – Herta da Silva Mendonça, matrícula n.º 14.984; 
Membro – Rodrigo Ramos Xavier, matrícula n.º 20.271;  
Membro – Claudia Mendonça dos Santos, matrícula n.º 14.556. 
Parágrafo Único – Em caso de impedimento, a Presidência da 
Comissão Especial será exercida pela servidora Claudia 
Mendonça dos Santos, matrícula n.º 14556.  
Art. 2º - Ficam mantidas as demais disposições contidas na 
Portaria n.º 13/SEMFA/2017, publicada no Diário Oficial do 
Município de 26 de setembro de 2017. 
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 28 de outubro de 2020. 
EDUARDO DA SILVA COMBAT 
Secretário Municipal de Fazenda 

SEMED 
CONVITE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
A Secretária Municipal de Educação convida outros órgãos da 
Administração direta e indireta, fundações municipais e 
autarquias a participarem do presente certame – Objeto: 
“Contratação de Empresa para a prestação de Serviços 
Comuns de Engenharia Relacionados à Conservação e 
Manutenção (Preventiva e Corretiva com Fornecimento de 
Materiais, Equipamentos e Mão de Obra) ”. 
Segue abaixo os itens que serão adquiridos e suas 
especificações.  

Itens Descrição 

01 
Contratação de Empresa para a prestação de Serviços Comuns de Engenharia 
Relacionados à Conservação e Manutenção (Preventiva e Corretiva com 
Fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra) 

O prazo para manifestação é de 05 (cinco) dias úteis a partir da 
sua publicação, através do e-mail: secretariadeedua-
cao@pmsg.rj.gov.br Decreto Municipal n.º 057/09 Art. 3º § 2 inc. 
I e Art.37, caput, e 70 da CRFB/88. 
São Gonçalo, 27 de outubro de 2020. 
MAURÍCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA 
Secretário Municipal de Educação 
EXTRATO DO CONTRATO N.º 207/SEMED/2020  
Processo n.º 26.981/2020 
Espécie: Contrato de Locação. 
Partes: Município de São Gonçalo e Waldir Penha dos Santos 
Objeto: Contrato de locação celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo, por intermédio da Secretaria de 
Educação e Waldir Penha dos Santos. 
Valor Mensal: R$ 3.630,00 (Três mil, seiscentos e trinta reais). 
Valor Global: R$ 43.560,00 (Quarenta e três mil, quinhentos e 
sessenta reais). 
Prazo do Contrato: 12 (doze) meses. 
Dotação Orçamentária: O valor será pago com recursos 
alocados à conta do Programa de Trabalho n.º 
2027.12.361.2028.2100; Natureza de Despesa n.º 3.3.90.36.00; 
Fonte 00 e 06; e Nota de Empenho a ser elaborada.  
Essa publicação entrará em vigor a partir de 01 de Novembro 
de 2020. 
MAURÍCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA 
Secretário Municipal de Educação 
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Processo Administrativo: 26.981/2020 
Partes: Município de São Gonçalo, inscrito no CNPJ sob o n.º 
28.636.579/0001-00 e Waldir Penha dos Santos, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 358.380.437-68.  
Objeto: Contratação de locação de imóvel situado na Rua 
Rafael Buzarelo, Lote 17, Vista Alegre – São Gonçalo – RJ. 
Prazo: O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) 
meses.  
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho n.º 
2027.12.361.2028.2100, Natureza de Despesa n.º 3.3.90.36.00 e 
Fonte 00 e 06.  
Valor: Valor global de R$ 43.560,00 (Quarenta e três mil, 
quinhentos e sessenta reais) e valor mensal de R$ 3.630,00 
(Três mil, seiscentos e trinta reais).  
Fundamentação Legal: Consubstanciada no parecer 
049/LEHCR/2020, exarado pela douta Procuradoria Geral do 
Município e com base no artigo 24, inciso X da Lei Federal n.º 
8.666/93, RATIFICO a situação de dispensa de licitação. 
Essa publicação entrará em vigor a partir de 01 de Novembro 
de 2020.  
MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA 
Secretária Municipal de Educação 

IPASG 
PORTARIA N.º 42/2020. 
CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL DE NÍVEL. 
A Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG, no uso de suas 
atribuições legais, definidas pela Lei Municipal n.º 286/2010, 
alterada pela Lei n.º 935/2018, e de acordo com a Lei Municipal 
n.º 287/2010. 
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, caput da Lei Municipal 
n.º 287/2010, que estabelece a progressão funcional dos 
servidores pertencentes ao quadro permanente do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São 
Gonçalo, bem como a Resolução n.º 01/DIREX, que a disciplina, 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder a servidora abaixo indicada, pertencente ao 
quadro de pessoal permanente desta Autarquia Municipal, 
PROGRESSÃO HORIZONTAL DE NÍVEL, com base nas 
disposições da Resolução DIREX n.º 01/2017, de 07 de abril de 
2017: 

NOME MATRICULA CARGO DE PARA A CONTAR DE 
VIVIANE SANTANA 
LIMA RIBEIRO 002 AGENTE DE APOIO 

PREVIDENCIÁRIO 
CATEGORIA 
2º NIVEL 4 

CATEGORIA 
1º NIVEL 1 02/08/2020 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor no dia de sua publicação. 
São Gonçalo, 28 de setembro de 2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente 
*Omitido no D.O.E. em 29/09/2020 
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PORTARIA N.º 43/2020. 
CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL DE NÍVEL. 
A Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG, no uso de suas 
atribuições legais, definidas pela Lei Municipal n.º 286/2010, 
alterada pela Lei n.º 935/2018, e de acordo com a Lei Municipal 
n.º 287/2010. 
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, caput da Lei Municipal 
n.º 287/2010, que estabelece a progressão funcional dos 
servidores pertencentes ao quadro permanente do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São 
Gonçalo, bem como a Resolução n.º 01/DIREX, que a disciplina, 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor abaixo indicado, pertencente ao 
quadro de pessoal permanente desta Autarquia Municipal, 
PROGRESSÃO HORIZONTAL DE NÍVEL, com base nas 
disposições da Resolução DIREX n.º 01/2017, de 07 de abril de 
2017: 

NOME MATRÍCULA CARGO DE PARA A CONTAR DE 
WELLINGTON 
MENEZES DE 
CARVALHO 

005 AGENTE DE APOIO 
PREVIDENCIÁRIO 

CATEGORIA 
2º NIVEL 4 

CATEGORIA 
1º NIVEL 1 02/08/2020 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor no dia de sua publicação. 
São Gonçalo, 28 de setembro de 2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente 
*Omitido no D.O.E . em 29/09/2020 
PORTARIA N.º 44/2020. 
CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL DE NÍVEL. 
A Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG, no uso de suas 
atribuições legais, definidas pela Lei Municipal n.º 286/2010, 
alterada pela Lei n.º 935/2018, e de acordo com a Lei Municipal 
n.º 287/2010. 
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, caput da Lei Municipal 
n.º 287/2010, que estabelece a progressão funcional dos 
servidores pertencentes ao quadro permanente do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São 
Gonçalo, bem como a Resolução n.º 01/DIREX, que a disciplina, 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder a servidora abaixo indicada, pertencente ao 
quadro de pessoal permanente desta Autarquia Municipal, 
PROGRESSÃO HORIZONTAL DE NÍVEL, com base nas 
disposições da Resolução DIREX n.º 01/2017, de 07 de abril de 
2017: 

NOME MATRÍCULA CARGO DE PARA A CONTAR DE 

MARCIA ROSA 
MADEIRA 

004 
AGENTE DE APOIO 
PREVIDENCIÁRIO 

CATEGORIA 
2º NIVEL 4 

CATEGORIA 
1º NIVEL 1 

06/08/2020 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor no dia de sua publicação. 
São Gonçalo, 28 de setembro de 2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente 
*Omitido no D.O.E. em 29/09/2020 
PORTARIA N.º 45/2019. 
CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL DE NÍVEL. 
A Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG, no uso de suas 
atribuições legais, definidas pela Lei Municipal n.º 286/2010, 
alterada pela Lei n.º 935/2018, e de acordo com a Lei Municipal 
n.º 287/2010. 
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, caput da Lei Municipal 
n.º 287/2010, que estabelece a progressão funcional dos 
servidores pertencentes ao quadro permanente do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São 
Gonçalo, bem como a Resolução n.º 01/DIREX, que a disciplina, 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder a servidora abaixo indicada, pertencente ao 
quadro de pessoal permanente desta Autarquia Municipal, 
PROGRESSÃO HORIZONTAL DE NÍVEL, com base nas 
disposições da Resolução DIREX n.º 01/2017, de 07 de abril de 
2017: 

NOME MATRÍCULA CARGO DE PARA A CONTAR DE 

ADRIANA CARDOSO SOA-
RES DE OLIVEIRA 

007 
ASSISTENTE 
SOCIAL 

CATEGORIA 
2º NIVEL 4 

CATEGORIA 
1º NIVEL 1 

11/09/2020 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor no dia de sua publicação. 
São Gonçalo, 28 de setembro de 2019. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente 

*Omitido no D.O.E. em 29/09/2020 
PORTARIA N.º49/2020. 
CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL DE NÍVEL. 
A Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG, no uso de suas 
atribuições legais, definidas pela Lei Municipal n.º 286/2010, 
alterada pela Lei n.º 935/2018, e de acordo com a Lei Municipal 
n.º 287/2010. 
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, caput da Lei Municipal 
n.º 287/2010, que estabelece a progressão funcional dos 
servidores pertencentes ao quadro permanente do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São 
Gonçalo, bem como a Resolução n.º 01/DIREX, que a disciplina, 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor abaixo indicado, pertencente ao 
quadro de pessoal permanente desta Autarquia Municipal, 
PROGRESSÃO HORIZONTAL DE NÍVEL, com base nas 
disposições da Resolução DIREX n.º 01/2017, de 07 de abril de 
2017: 

NOME MATRÍCULA CARGO DE PARA A CONTAR DE 
FABIO PEREIRA DOS 
SANTOS 010 CONTADOR CATEGORIA 

2º NIVEL 4 
CATEGORIA 
1º NIVEL 1 08/10/2020 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor no dia de sua publicação. 
São Gonçalo, 27 de outubro de 2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente 
PORTARIA N.º 50/2020. 
CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL DE NÍVEL. 
A Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG, no uso de suas 
atribuições legais, definidas pela Lei Municipal n.º 286/2010, 
alterada pela Lei n.º 935/2018, e de acordo com a Lei Municipal 
n.º 287/2010. 
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, caput da Lei Municipal 
n.º 287/2010, que estabelece a progressão funcional dos 
servidores pertencentes ao quadro permanente do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São 
Gonçalo, bem como a Resolução n.º 01/DIREX, que a disciplina, 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder a servidora abaixo indicada, pertencente ao 
quadro de pessoal permanente desta Autarquia Municipal, 
PROGRESSÃO HORIZONTAL DE NÍVEL, com base nas 
disposições da Resolução DIREX n.º 01/2017, de 07 de abril de 
2017: 

NOME MATRÍCULA CARGO DE PARA A CONTAR DE 

RENATA DE JESUS ALVES 009 CONTADOR CATEGORIA 
2º NIVEL 4 

CATEGORIA 
1º NIVEL 1 05/10/2020 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor no dia de sua publicação. 
São Gonçalo, 27 de outubro de 2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente 

SMDSIA 
CORRIGENDA DO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 16.235/2020, 
publicado no D.O.E. em 16/07/2020 
Onde se lê: 
Processo n.º 16.235/2020 
Objeto: Locação do imóvel situado na Rua Inês Peixoto, lote 20, 
quadra 100, Jardim Catarina - São Gonçalo/RJ, onde funcionará 
o CRAS SANTA LUZIA. 
Leia-se: 
Processo n.º 16.235/2020 
Locatário: Município de São Gonçalo 
Locador: Geórgia Pinto Nascimento Coelho 
Objeto: Locação do imóvel situado na Rua Inês Peixoto, lote 20, 
quadra 100, Jardim Catarina - São Gonçalo/RJ, onde funcionará 
o CRAS SANTA LUZIA. 
São Gonçalo, 27 de outubro de 2020. 
MARIA BETHANIA RAULINO MARQUES GOMES 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância e 
Adolescência 

FMS 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso 
de suas atribuições e proc. judicial nº0008928-
30.2017.8.19.0004, e ofício nº 1598/PGM/CONT/MVFG/2020, em 
cumprimento a Lei nº. 173/2008, nos termos do Edital do Con-
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curso Público nº. 002/PMSG/RJ, de 10 de fevereiro de 2011 – 
Regime Celetista – no Emprego Público de Agente Comunitário 
de Saúde, convoca para comparecer  no RH da SEMSA, locali-
zado na Avenida São Gonçalo, nº100/G2 – Boa Vista – São Gon-
çalo,  para provimento em cargo público e inscrição no curso 
introdutório de formação inicial e continuidade, conforme data 
e horário abaixo:  
DIA 04 DE NOVEMBRO/2020 ÁS 10:00 HORAS 
1º DISTRITO 
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO 

490º 320.743-9 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS HORTA RANGEL 50,00 

São Gonçalo, em 27 de outubro de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 

SEMCOMP 
AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP FMS N.º 061/2020 
Tipo: Menor Preço item 
Processo n.º 63616/2019 
Objeto: O objeto da presente licitação é o registro formal de 
preços para futura e eventual aquisição de equipamentos 
permanentes, para atender a urgência e emergência do 
Município de São Gonçalo, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. O 
Município de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de 
Compras e Suprimentos, na pessoa do Pregoeiro, designado 
pela Portaria Municipal n.º 010/2020, cumprindo o Princípio da 
Publicidade, vem através deste informar que o certame em 
epígrafe encontra-se REVOGADO, devido aos questionamentos 
e impugnações referentes ao Instrumento Convocatório. 
Informamos que foram acatados os questionamentos e 
impugnações e será elaborado um novo edital. 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) 2199-6442/2199-6329 ou no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br (COMPRASNET). 
ANTONIO CARLOS SANT’ANNA JUNIOR 
Pregoeiro 

INFORMATIVO CORONAVÍRUS 
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Continuação do D.O.E. em 29/10/2020
Exonera:
a  contar  de  27  de  outubro  de  2020,  SERGIO  LUIZ  DE
SOUZA PAIXAO - Mat.: 118794, do cargo em comissão de
Subdiretor  de  Departamento  -  Símbolo  DAS-06,  da(o)
Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 2058/2020
Nomeia:
a  contar  de  27  de  outubro  de  2020,  WALLACE LEIXAS
RIBEIRO -  CPF: 086.***.***-21,  para exercer o cargo em
comissão de Subdiretor de Departamento - Símbolo DAS-
06,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Educação,  em
substituição a Sergio Luiz de Souza Paixao - Mat.: 118794.
Port. nº 2059/2020
Exonera:
a contar de 27 de outubro de 2020,  SIDNEA GONZAGA
CORDEIRO  -  Mat.:  121681,  do  cargo  em  comissão  de
Diretor  de  Divisão  -  Símbolo  DAS-05,  da(o)  Secretaria
Municipal de Educação.
Port. nº 2060/2020
Nomeia:
a contar de 27 de outubro de 2020, JORGE LUIS PEREIRA -
CPF: 074.***.***-10, para exercer o cargo em comissão de
Diretor  de  Divisão  -  Símbolo  DAS-05,  na(o)  Secretaria
Municipal de Educação, em substituição a Sidnea Gonzaga
Cordeiro - Mat.: 121681.
Port. nº 2061/2020
Nomeia:
a  contar  de  27  de  outubro  de  2020,  ANDERSON
MENDONCA FERREIRA - CPF: 102.***.***-71, para exercer o
cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Port. nº 2062/2020
Exonera:
a contar de 29 de outubro de 2020, FABIANO PEREIRA DE
FREITAS  -  Mat.:  122720,  do  cargo  em  comissão  de
Superintendente  -  Símbolo  DAS-09,  da(o)  Secretaria
Municipal de Compras e Suprimentos.
Port. nº 2063/2020
Nomeia:
a contar de 29 de outubro de 2020, ROMEU MAGALHAES
DE CARVALHO - CPF: 147.***.***-43, para exercer o cargo
em  comissão  de  Supervisor  -  Símbolo  DAS-01,  na(o)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Port. nº 2064/2020
Exonera:
a contar de 29 de outubro de 2020, ANNALICE ANDRADE
MIGUEZ DA SILVA - Mat.: 123164, do cargo em comissão
de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria
Municipal de Educação.
Port. nº 2065/2020
Nomeia:
a contar de 29 de outubro de 2020, MONIQUE LOURENÇO
MOREIRA - CPF: 160.***.***-27, para exercer o cargo em
comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o)
Secretaria  Municipal  de  Educação,  em  substituição  a
Annalice Andrade Miguez da Silva - Mat.: 123164.
Port. nº 2066/2020
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
GONÇALO 

EXTRAORDINÁRIO 

ATOS DO PREFEITO 
DECRETO N.º 329/2020 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E 
O QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 
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 Processo n.º 
39.531/2020. 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o 
Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde e 
da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 606.422,03 
(Seiscentos e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e três 
centavos). 
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 
excesso de arrecadação. 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 29 de outubro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 
ANEXO AO DECRETO N.º 329/2020 

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020 

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. 

PROGRAMA DE 
TRABALHO 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESPESA FONTE 
VALOR (R$ 1) 

ACRÉSCIMO 

20.27.12.361.2028.2.100 3.1.90.11.00 CRIAR 29 R$ 454.816,52 

23.51.10.301.2035.2.056 4.4.90.52.00 CRIAR 30 R$ 22.750,51 

23.51.10.302.2035.2.057 4.4.90.52.00 CRIAR 30 R$ 128.855,00 

Recursos provenientes de 
excesso de arrecadação     

    TOTAL GERAL R$ 606.422,03 
 

 
 

DECRETO N.º 330/2020 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E 
O QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO E 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 Processo n.º 
39.522/2020 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o 
Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde e 
das Secretarias Municipais de Educação e de Desenvolvimento 
Urbano no valor de R$ 6.410.605,85 (Seis milhões, quatrocentos 
e dez mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos). 
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 
superávit financeiro apurado em balanço. 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 29 de outubro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 
 
 

ANEXO AO DECRETO N.º 330/2020 
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020 
Órgão: Fundo Municipal de Saúde e Secretarias Municipais de Educação e de Desenvolvimento 
Urbano. 

PROGRAMA DE 
TRABALHO 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESPESA FONTE 
VALOR (R$ 1) 

ACRÉSCIMO 

20.27.12.361.2028.2.100 3.1.90.11.00 CRIAR 14 37.467,33 

20.59.15.452.2083.2.203 3.3.90.39.00 546 14 6.361.052,60 

23.51.10.301.2035.2.056 4.4.90.52.00 CRIAR 14 12.085,92 

Recursos provenientes 
de Superávit Financeiro 

        

        

TOTAL GERAL 6.410.605,85 
 

SEMCOMP 
PREGÃO ELETRÔNICO PMSG N.º 078/2020 
Tipo: Menor Preço Item  
Processo n.º 48145/2017 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta 
mais vantajosa para a aquisição de duas viaturas para 
fiscalização e apreensão de animais de grande porte em vias 
públicas, urbanas, rurais e praças dentro do município, para 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. Fica marcado para o dia 16/11/2020, 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 

PREGÃO ELETRÔNICO PMSG N.º 079/2020 
Tipo: Menor Preço Itens  
Processo n.º 22.751/2020 
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de  
empresa especializada em fornecer um sistema de controle 
operacional e gerencial efetivo e automático das operações de 
consignações com desconto em folha de pagamento, 
fornecendo solução e tecnologia informatizada para geração 
automática das reservas, averbações possibilitando a 
manutenção de lançamentos de consignados e, suporte e 
manutenção para a Administração direta do Município de São 
Gonçalo, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Fica marcado para o 
dia 13/11/2020, 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 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMSG N.º 080/2020 
Tipo: Menor Preço Itens  
Processo n.º 63616/2019 
Objeto: O objeto da presente licitação é o registro formal de 
preços para futura e eventual aquisição de equipamentos 
permanentes, para atender a urgência e emergência do 
Município de São Gonçalo, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Fica 
marcado para o dia 13/11/2020, 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 


