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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

GONÇALO 
 

ATOS DO PREFEITO 
DECRETO N.º 355/2020 
REGULAMENTA E DISCIPLINA A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 
RELATIVA À DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DES-IF, PARA O CUMPRIMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA; REVOGA 
DISPOSITIVOS DO DECRETO N.° 268/2007, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no art. 56, I, 
da Lei Orgânica do Município e no art. 11 da Lei n.º 410/2011, de 
26 de dezembro de 2011, 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da 
obrigação acessória referente à demonstração mensal de 
apuração, cálculo e informação do ISSQN - Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, pelas instituições financeiras e 
equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil - BACEN, e pelas demais pessoas jurídicas obrigadas a 
utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional - COSIF, segundo o Modelo Conceitual padrão da 
DES-IF, sempre na sua última versão, instituído pela ABRASF - 
Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das 
Capitais; 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de facilitar a rotina das 
instituições financeiras, disponibilizando-se uma ferramenta 
para possibilitar a declaração do ISSQN - Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, através da padronização 
desenvolvida pela ABRASF - Associação Brasileira das 
Secretarias de Finanças das Capitais e FEBRABAN - Federação 
Brasileira de Bancos; 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica regulamentada, no âmbito deste Município, a 
Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – 
(DES-IF), instituída pelo presente Decreto, de utilização 
obrigatória pelas instituições financeiras e equiparadas, 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e 
pelas demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano 
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – 
(COSIF); sistema informatizado destinado a validar, assinar e 
transmitir os arquivos que compõem documento fiscal digital, 
conforme o Modelo Conceitual padrão instituído pela ABRASF - 
Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das 
Capitais, sempre na sua última versão; a ser utilizado para 
registrar as operações necessárias no cálculo, apuração, 
geração e emissão do respectivo documento de arrecadação do 
ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
§ 1° As pessoas jurídicas mencionadas no caput estão 
obrigadas a apresentar a DES-IF na forma prevista neste 
decreto e regulamentações posteriores, ficando resguardado 
ao Fisco Municipal promover as adequações que entender 
necessárias para o atendimento das normas e preceitos da 
legislação do município. 
§ 2° Estão também sujeitas às obrigações previstas neste 
decreto as pessoas jurídicas a que se refere o caput, 
estabelecidas neste município através de agência, posto de 
atendimento, unidade econômica ou profissional, ainda que a 
escrituração ou contabilização das receitas provenientes das 
receitas dos serviços geradas neste município sejam 
promovidas em municípios distintos, observado no que diz 
respeito ao estabelecimento centralizador o disposto no art. 5° 
deste Decreto.  
§ 3° No caso de encerramento, fusão, cisão ou incorporação, é 
obrigatória a transmissão das declarações referentes aos 
períodos ainda não declarados como condição para o 
deferimento. 
§ 4° A DES-IF será efetuada através do Sistema Eletrônico de 
Gestão do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, sendo disponibilizado no endereço 
(http://www.pmsg.rj.gov.br), ficando disponível para acesso o 
manual de instruções e o formato dos arquivos para a 
importação dos documentos fiscais. 

Art. 2º - A DES-IF é um documento fiscal exclusivamente digital 
constituído dos seguintes módulos: 
I - Módulo 01 - Demonstrativo Contábil, que contém: 
a) os Balancetes Analíticos Mensais; 
b) o Demonstrativo de rateio de resultados internos. 
II - Módulo 02 - Apuração Mensal do ISSQN - Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, que contém: 
a) o Demonstrativo da apuração da receita tributável e do 
ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza mensal 
devido, por subtítulo contábil; 
b) o Demonstrativo do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza mensal a recolher; 
c) a informação se for o caso, de ausência de movimento por 
dependência ou por instituição. 
III - Módulo 03 - Informações Comuns aos Municípios, que 
contém: 
a) o Plano Geral de Contas Comentado - PGCC; 
b) a Tabela de tarifas de serviços da instituição; 
c) a Tabela de identificação de serviços de remuneração 
variável. 
IV - Módulo 04 - Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos 
Contábeis, que contém as informações das partidas dos 
lançamentos contábeis. 
§ 1º O Módulo 02 - Apuração Mensal do ISSQN - Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza da DES-IF representa a 
confissão de dívida no período informado, constituindo-se em 
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito 
tributário que não tenha sido recolhido, resultante das 
informações prestadas pelo sujeito passivo. 
§ 2º Para efeitos do disposto no § 1º, o crédito tributário é 
constituído na data do vencimento do crédito confessado. 
§ 3º O débito confessado pelo sujeito passivo na forma do § 1º 
e não pago é inscrito em Dívida Ativa do Município para fins de 
cobrança administrativa ou judicial. 
§ 4º O Plano Geral de Contas Comentado - PGCC - que integra o 
Módulo 03 deve conter a relação completa das contas de 
receita com seus títulos e respectivos códigos contábeis, e 
ainda, obrigatoriamente, o detalhamento até o nível máximo de 
desdobramentos em subcontas e subtítulos, apresentado de 
acordo com o Plano Contábil das Instituições Financeiras – 
COSIF, sendo que as mesmas deverão ser detalhadas até a 
perfeita identificação dos serviços prestados. 
§ 5º Os Balancetes Analíticos Mensais, que integram o Módulo 
01, devem conter todas as contas de receita movimentadas no 
período considerado, incluindo tanto as receitas que foram 
lançadas no Módulo de Apuração Mensal do ISSQN - Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza como as que não o 
foram, segundo os padrões já definidos no parágrafo anterior. 
§ 6º No preenchimento do Módulo 02 (Apuração Mensal do 
ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) deverá 
ser observado o código do Plano Contábil das Instituições 
Financeiras – COSIF no maior nível de detalhamento de receita, 
conforme definido no § 4º. 
Art. 3º - As obrigações acessórias abrangidas por este decreto 
consistem em: 
I - geração e entrega da DES-IF; 
II - guarda da DES-IF em meio digital, juntamente com o 
protocolo de entrega, pelo prazo decadencial para lançamento 
do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
§ 1º A geração, transmissão, validação e certificação digital da 
DES-IF são realizadas por meio do Sistema Eletrônico de 
Gestão do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo, destinado à importação dos arquivos que compõem 
as bases de dados das instituições financeiras e equiparadas, 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, 
e pelas demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano 
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – 
COSIF. 
§ 2º O cumprimento da obrigação acessória de entrega da DES-
IF só se completa com a validação da declaração, após o 
processamento com sucesso do arquivo transmitido à 
Prefeitura Municipal de São Gonçalo e com a geração do 
protocolo de entrega pela Administração Fazendária, cabendo 
ao contribuinte à responsabilidade pela sua obtenção junto ao 
Município de São Gonçalo. 
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§ 3° A validade jurídica da DES-IF é assegurada pela 
certificação e assinatura digital no padrão da infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil, garantindo segurança, 
não repúdio e integridade das informações declaradas ao 
Fisco. 
§ 4º Os contribuintes que não cumprem as obrigações previstas 
neste artigo e os que cumprem fora dos prazos estabelecidos 
no art. 4º estão sujeitos às penalidades previstas na legislação 
tributária municipal. 
§ 5º O leiaute dos arquivos bem como todas as suas alterações 
serão estabelecidos por meio de atos normativos específicos, 
de competência do Secretário de Fazenda. 
Art. 4º - Os prazos para geração e entrega dos módulos 
contidos na DES-IF são os seguintes: 
I - Módulo 01- Demonstrativo Contábil deve ser entregue 
anualmente ao Fisco até o dia 05 (cinco) do mês de julho do 
ano seguinte ao ano de competência dos dados declarados; 
II - Módulo 02 - Apuração Mensal do ISSQN - Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza deve ser gerado mensalmente e 
entregue ao Fisco até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao de 
competência dos dados declarados; 
III - Módulo 03 - Informações Comuns aos Municípios devem ser 
transmitidas anualmente ao Fisco até o dia 15 (quinze) do mês 
de fevereiro do ano seguinte ao ano de competência dos dados 
declarados e sempre que houver alterações surgidas no PGCC 
ou nas tabelas descritas nas alíneas b e c do inciso III do art. 2º; 
IV - Módulo 04 - Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos 
Contábeis deve ser gerado anualmente até o dia 15 do mês de 
julho do ano seguinte ao de competência dos dados 
declarados, podendo ser entregue no ano em curso da geração 
das declarações, por solicitação do Fisco, conforme prazo 
definido em notificação ou intimação. 
§ 1º O contribuinte que alterar, no decorrer do ano civil, o 
documento descrito no inciso III, já entregue à Secretaria 
Municipal de Fazenda, ficará obrigado a reapresentá-lo até o 
trigésimo dia do mês da efetiva alteração.  
§ 2º O Fisco Municipal se reserva ao direito de solicitar outros 
dados e informações, com prazos diversos dos previstos neste 
artigo, sempre que entenda ser necessário para verificação de 
conformidade na homologação do ISSQN - Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza. 
Art. 5º - Cada instituição financeira ou assemelhada deve 
escolher um estabelecimento centralizador dentre todas as 
suas agências, seus postos bancários ou seus outros tipos de 
estabelecimentos por qualquer forma denominados, situados 
no Município de São Gonçalo, cuja inscrição municipal deve ser 
utilizada para apresentação da DES-IF e pagamento do ISSQN - 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza devidos. 
§ 1º A Administração Tributária Municipal pode definir de ofício 
o estabelecimento centralizador entre os inscritos no cadastro 
municipal, caso a instituição financeira ou assemelhada não 
cumpra o disposto no caput ou por conveniência operacional 
da Administração Tributária. 
§ 2º O disposto neste artigo não exclui a obrigatoriedade de 
cada agência bancária ou estabelecimento de instituição 
financeira ou assemelhada ter sua própria inscrição municipal. 
Art. 6º - Os sujeitos passivos obrigados a apresentar a DES-IF 
deverão entregar declaração retificadora: 
I – quando houver substituição de declarações encaminhadas 
ao Banco Central cujos dados tenham sido objetos de 
encaminhamento anterior ao Fisco; 
II – quando houver erros ou omissões na declaração 
anteriormente enviada que não sejam objetos de substituição 
de declaração encaminhada ao Banco Central. 
§ 1º No caso disposto no inciso I o declarante deve gerar e 
enviar uma nova declaração em substituição à anterior até o 
último dia útil do mês seguinte ao mês em que houver sido 
substituída a declaração enviada ao Banco Central. 
§ 2º No caso disposto no inciso II o declarante deve gerar e 
enviar uma nova declaração em substituição à anterior em 
qualquer tempo. 
§ 3º No caso previsto no inciso II, a declaração não pode ser 
retificada, caso já tenha sido iniciado o procedimento de 
auditoria fiscal relacionado à verificação ou apuração do 
imposto devido.  
§ 4º A retificação de dados ou informações constantes da DES-
IF realizada fora do prazo previsto neste artigo sujeita o infrator 

à aplicação da penalidade estabelecida na legislação tributária 
municipal. 
Art. 7º - As instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, e as demais 
pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF terão 
prazo de 60 dias após a publicação deste decreto para iniciar a 
transmissão da DES-IF, sendo facultada a transmissão antes 
deste prazo. 
Parágrafo único - Será disponibilizado pela Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo o acesso ao Sistema Eletrônico de Gestão do 
ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, para a 
geração, validação e transmissão da DES-IF de competências 
anteriores à vigência deste Decreto, podendo ser exigido pelo 
Fisco Municipal à apresentação da DES-IF referente ao período 
a ser auditado. 
Art. 8° - O Secretário Municipal de Fazenda fica autorizado a 
expedir normas complementares a este Decreto. 
Art. 9° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
São Gonçalo, 26 de novembro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 
DECRETO N.º 356/2020 
REGULAMENTA A LEI N.º 410 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011, 
QUE INSTITUIU A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – 
NFS-E; E, DISPÕE SOBRE O SISTEMA ELETRÔNICO DE 
GESTÃO DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA, PARA O CUMPRIMENTO DAS 
OBRIGAÇÕES FISCAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das suas 
atribuições legais e de acordo com os poderes conferidos pelo 
artigo 56 da Lei Orgânica do Município, 
DECRETA: 
Art. 1º - Este Decreto regulamenta a Lei n° 410 de 26 de 
dezembro de 2011, que instituiu a Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica – NFS-e, dispõe sobre o Sistema Eletrônico de 
Gestão do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza para o cumprimento das obrigações fiscais no 
Município de São Gonçalo e dá outras providências. 
CAPÍTULO I 
DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DO ISSQN - IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 
SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 2º - O cumprimento das obrigações acessórias de 
escrituração dos livros de registro de prestação e aquisição de 
serviço; a transmissão da Declaração Mensal de Serviço – DMS, 
bem como, a emissão da guia de recolhimento do ISSQN- 
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, de prestador e 
tomador de serviço, que constituem obrigação acessória do 
Sujeito Passivo, previstas no artigo 3º da Lei n.º 410/2011, será 
efetuada pelo Sistema Eletrônico de Gestão do ISSQN, 
disponibilizado pelo Município de São Gonçalo aos 
contribuintes, através da rede mundial de computadores, 
internet, no sítio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo. 
SEÇÃO II 
DA ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS E DA GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS - 
DMS 
Art. 3º - Os livros de registro de prestação e aquisição de 
serviços serão escriturados eletronicamente através do 
Sistema Eletrônico de Gestão do ISSQN – Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza. 
Art. 4º - Os registros escriturados nos livros serão transmitidos 
ao Município através da Declaração Mensal de Serviços – DMS, 
gerada através do Sistema Eletrônico de Gestão do ISSQN – 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.  
§ 1º As Declarações Mensais de Serviços serão transmitidas 
individualmente por inscrição municipal, de acordo com 
modelos específicos, disponibilizados no sistema, 
considerando as características e exigências estabelecidas 
para cada atividade. 
§ 2º As Declarações Mensais de Serviço - DMS poderão ser 
transmitidas em conjunto se deferido o regime especial de 
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centralização da escrituração em uma das inscrições 
municipais. 
Art. 5º - Fica dispensada a transmissão da Declaração Mensal 
de Serviços - DMS quando da suspensão temporária das 
atividades do estabelecimento, desde que deferida pela 
Administração, pelo período que perdurar a suspensão. 
Art. 6º - No caso de encerramento, fusão, cisão ou 
incorporação, é obrigatória a transmissão das declarações 
referentes aos períodos ainda não declarados como condição 
para o deferimento. 
Parágrafo único. A pessoa jurídica resultante ficará 
responsável pela entrega da Declaração Mensal de Serviços - 
DMS referente a serviços prestados e tomados pelas empresas 
fusionadas, cindidas ou incorporadas. 
Art. 7º - Estão desobrigados de efetuar a Declaração Mensal de 
Serviços: 
I – Contribuintes não sujeitos à tributação por faturamento; 
II – Microempreendedor Individual – MEI; desde que não opte 
pela emissão da NFS-e. 
Art. 8º - A Declaração Mensal de Serviços - DMS que contenha 
informações inconsistentes que impeçam sua validade deverá 
ser retificada pelo Sistema Eletrônico ou, quando necessário, 
junto ao órgão fazendário responsável, antes do início de 
qualquer procedimento fiscalizatório. 
§ 1º Caso a Declaração Mensal de Serviços retificadora importe 
em valor do imposto menor que o declarado e recolhido, o 
sujeito passivo deverá requerer restituição junto ao órgão 
fazendário responsável, acompanhado da documentação 
comprobatória dos motivos da retificação e comprovante de 
pagamento. 
§ 2º Caso a Declaração Mensal de Serviços retificadora importe 
em valor do imposto maior que o declarado, o sujeito passivo 
deverá emitir guia complementar da diferença a ser recolhida, 
acrescida, quando for o caso, de multa, juros e atualização 
monetária e recolher na rede bancária. 
SEÇÃO III 
DO SUJEITO PASSIVO 
Art. 9° - Considera-se sujeito passivo: 
I – a pessoa jurídica de direito público e privado, ainda que 
imune ou isenta do pagamento do tributo, independente do 
regime de tributação a que estiverem sujeitas, inclusive os 
órgãos da Administração Direta e Indireta da União, do Estado 
e do Município, bem como suas respectivas Autarquias, 
Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista sob seu 
controle e as Fundações criadas pelo Poder Público, as 
empresas individuais, os condomínios, as associações, os 
sindicatos, delegatários de serventias extrajudiciais de notas e 
de registros, o prestador, o tomador ou o intermediário de 
serviços, quando revestidos na condição de contribuinte ou 
responsável, respeitando-se o disposto nos artigos 10 a 12 da 
Lei Municipal n.º 041/2003 – Código Tributário Municipal; 
II - pessoa física que exerça atividade profissional, quando 
revestidos na condição de contribuinte ou responsável, 
respeitando-se o disposto nos artigos 10 a 12 da Lei Municipal 
n.º 041/2003 – Código Tributário Municipal. 
§ 1º Entende-se por intermediário aquele cuja responsabilidade 
pelo recolhimento do imposto foi atribuída expressamente por 
lei sem se revestir o responsável da condição de tomador do 
serviço. 
§ 2º O sujeito passivo deverá possuir inscrição municipal, 
mesmo que isento ou imune. 
SEÇÃO IV 
DA APURAÇÃO DO ISSQN E DO RECOLHIMENTO 
Art. 10 - A apuração do imposto será feita, por Nota Fiscal 
emitida ou ao final de cada mês, sob a responsabilidade do 
contribuinte ou responsável pelo imposto, mediante 
lançamentos contábeis de suas operações tributáveis, os quais 
estarão sujeitos a posterior homologação pela autoridade 
fiscal. 
Art. 11 - O sujeito passivo deverá escriturar as Notas Fiscais ou 
Faturas emitidas com seus respectivos valores, emitindo ao 
final do processamento a Guia de Recolhimento do ISSQN – 
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza de acordo com o 
disposto no artigo 2º, com a qual deverá efetuar o pagamento 
do imposto devido na rede bancária na data prevista no 
calendário tributário editado anualmente por ato do Poder 
Executivo, conforme disposto no art. 182 da Lei n° 041/2003.  

Parágrafo único. O prazo para pagamento do Imposto Sobre 
Serviço retido pela Municipalidade, suas Fundações e 
Autarquias e pelas Secretarias do Estado do Rio de Janeiro, 
serão considerados na data do pagamento dos serviços, 
exclusivamente aos contratos vigentes.  
Art. 12 - O recolhimento do ISSQN- Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza, devido pelas instituições financeiras e 
equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil - BACEN, e as demais pessoas jurídicas obrigadas a 
utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional – COSIF deverá ser efetuado por meio do Documento 
de Arrecadação Municipal da Declaração Eletrônica de Serviços 
de Instituições Financeiras (DAM-DES-IF) gerado pelo Sistema 
Eletrônico de Gestão do Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza, até o prazo mencionado no artigo 11. 
Art. 13 - O Documento de Arrecadação Municipal da Declaração 
Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DAM-DES-
IF) será emitido com base nas declarações da DES-IF. 
Art. 14 - As Microempresas (ME) ou as Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional, relativamente aos 
serviços prestados e não retidos na fonte, e o 
Microempreendedor individual, recolherão o ISSQN - Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza na forma da Lei 
Complementar n° 123/2006 e sua regulamentação; 
Art. 15 - Os órgãos da Administração Pública direta da União, 
dos Estados e do Município de São Gonçalo, bem como suas 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, pelos Estados ou pelo Município, 
poderão recolher o ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza retido na fonte por meio de sistema próprio dos 
governos federal, estadual e municipal. 
Art. 16 - O recolhimento do imposto retido na fonte, previsto na 
legislação vigente, far-se-á em nome do prestador de serviços, 
observando-se o prazo de recolhimento do artigo 11. 
Art. 17 - O cancelamento da guia de recolhimento do ISSQN – 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, que ainda não 
tiver sido paga, deverá ser solicitado pelo sujeito passivo, via 
Sistema Eletrônico de Gestão do ISSQN, que ficará sujeito à 
análise e deferimento do Auditor Fiscal. 
SEÇÃO V 
DA OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO E DA DECLARAÇÃO 
DA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA 
Art. 18 - A retenção na fonte do ISSQN - Imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza dos serviços tomados será na forma do 
estabelecido no artigo 159 da Lei n.º 041/2003, devendo o 
responsável escriturar e transmitir a Declaração Mensal de 
Serviços - DMS, conforme previsto no artigo 4º, mensalmente 
ou por documento, as Notas Fiscais ou Faturas e os Recibos 
comprobatórios dos serviços tomados, tributados ou não 
tributados no Município, emitindo, ao final do processamento, o 
documento de arrecadação e efetuar o pagamento do imposto 
devido na rede bancária até a data prevista no artigo 11. 
Art. 19 - Não ocorrerá responsabilidade da retenção e 
recolhimento do imposto por parte do tomador descrito no 
artigo anterior quando o prestador enquadrar-se nas seguintes 
hipóteses: 
I - ser profissional autônomo ou sociedade uniprofissional, 
inscrito em outro município, exceto nas hipóteses previstas 
nos incisos I a XXV, do artigo 3º da Lei Complementar n.º 
116/2003, quando o imposto será devido neste município; 
II – estar enquadrado no regime de tributação do IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇO FIXO neste município e apresentar prova do 
enquadramento neste regime; 
III - estar enquadrado em regime especial de lançamento 
autorizado pela Fazenda Municipal; 
IV – estiver enquadrado no regime de tributação como 
Microempresário Individual – MEI. 
V – pessoa jurídica instalada em outro município que preste 
atividade não tributada neste Município, conforme previsto no 
artigo 3º, combinado com o artigo 4º, ambos da Lei 
Complementar n.º 116/2003. 
VI – Empresa optante pelo Simples Nacional com tributo já 
recolhido pelo DAS - Documento de Arrecadação do Simples 
Nacional, na forma da Lei Complementar n° 123/2006 e sua 
regulamentação; 
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Parágrafo único: A não retenção do tributo não dispensa o 
registro e declaração dos serviços tomados. 
Art. 20 - Os contribuintes que não prestarem serviços sujeitos 
ao ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza e os 
tomadores obrigados à retenção que não adquirirem serviços, 
no mês de competência, deverão informar, obrigatoriamente, a 
ausência de movimentação econômica, através da declaração 
"SEM MOVIMENTO”. 
SEÇÃO VI 
DOS LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS 
Art. 21 - O Prestador e Tomador de Serviços, tributados ou não 
tributados no Município, ficam obrigados a manter em cada um 
dos seus estabelecimentos, os seguintes livros e documentos 
fiscais, escriturados através do Sistema Eletrônico de Gestão 
do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: 
I - Livro de Registro de Prestação de Serviços; 
II - Livro de Registro de Serviços Tomados. 
III - Balancetes analíticos em nível de subtítulo interno; 
IV – Todos os documentos relacionados ao fato gerador do 
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. 
§ 1º O Livro de Registro de Prestação de Serviços somente será 
adotado pelos prestadores de serviços. 
§ 2º O Livro de Registro de Serviços Tomados será adotado por 
todas as pessoas jurídicas inscritas no município, excetuando-
se o Microempresário Individual - MEI. 
§ 3º O contribuinte deverá manter os arquivos disponíveis no 
estabelecimento pelo prazo regulamentar para exibição ao 
Fisco quando solicitados, inclusive imprimindo-os se 
necessário. 
§ 4º Para cada estabelecimento de prestação de serviços, seja 
matriz, agência, sucursal ou filial com sede no município, será 
exigido o Livro de Registro de Prestação de Serviços. 
§ 5º Quando o contribuinte mantiver escritórios, seções, 
oficinas ou agentes, em diferentes locais do município, poderá 
centralizar a escrita em quaisquer dos estabelecimentos, desde 
que previamente aprovado pela Administração Tributária 
Municipal. 
§ 6º No caso da opção constante do § 5º, todas as Notas Fiscais 
de Serviço deverão ser emitidas no CNPJ da unidade 
centralizadora. 
§ 7º No caso da opção constante do § 5º, todos os serviços 
deverão ser adquiridos no CNPJ da unidade centralizadora. 
SEÇÃO VII 
DAS PENALIDADES 
Art. 22 - O descumprimento às normas deste regulamento 
sujeita o infrator às penalidades previstas na legislação 
vigente, especialmente ao que: 
I - deixar de remeter ao Município de São Gonçalo a DMS - 
Declaração Mensal de Serviços no prazo determinado, 
independente do pagamento do imposto; 
II - apresentar DMS - Declaração Mensal de Serviços com 
omissões ou dados inverídicos; 
III – deixar de reter e recolher o ISSQN - ISSQN- Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza de serviços tomados, quando 
devida a retenção; 
IV – deixar de efetuar o recolhimento do ISSQN- Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza no prazo definido no artigo 11. 
SEÇÃO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 23 - A DMS - Declaração Mensal de Serviços será efetuada 
através do Sistema Eletrônico de Gestão, disponibilizado no 
endereço (http://www.pmsg.rj.gov.br). 
Parágrafo único. Ficará disponível no endereço eletrônico 
constante do “caput” o manual de instruções e formato dos 
arquivos para importação de documentos fiscais. 
Art. 24 - O ato de emissão ou de recepção de documento fiscal 
de prestação de serviços, por meio eletrônico estabelecido pela 
Administração Tributária de São Gonçalo, na forma 
determinada pela legislação tributária municipal, representa 
sua própria escrituração fiscal e elemento suficiente para a 
fundamentação e a constituição do crédito tributário. 
§ 1º Os valores informados na DMS - Declaração Mensal de 
Serviços que não sejam recolhidos nos prazos estabelecidos, 
constituem confissão de dívida, sujeitos à inscrição na Dívida 
Ativa, para fins de cobrança na forma da legislação aplicável. 
§ 2º Quando não transmitida a DMS - Declaração Mensal de 
Serviços, o Fisco poderá emitir a guia de recolhimento, sobre 

as NFS-e emitidas, encaminhá-las ao contribuinte, notificando-o 
para o recolhimento. 
§ 3º As guias emitidas pelo fisco e encaminhadas ao 
contribuinte passam a ter o “status” de lançamento de ofício e 
poderá ser inscrita em Dívida Ativa depois de vencido o prazo 
para recolhimento. 
§ 4º A inscrição em dívida ativa do débito, objeto da confissão 
de dívida, na forma do “caput” deste artigo, será realizada com 
base nos dados declarados pelo sujeito passivo, 
independentemente de procedimento fiscal e sem prejuízo de 
sua revisão “a posteriori” pela autoridade fiscal competente e 
da aplicação das penalidades legais cabíveis, se for o caso. 
Art. 25 - As microempresas e empresas de pequeno porte, 
optantes do Regime Único de Arrecadação (Simples Nacional), 
independentemente do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza ser efetuado através do 
Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS, 
deverão apresentar mensalmente a Declaração Mensal de 
Serviços, na forma e prazo estabelecidos neste decreto. 
CAPÍTULO II 
DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA – NFS-E 
SEÇÃO I 
DA REGULAMENTAÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE 
SERVIÇO ELETRÔNICA 
Art. 26 - Fica Regulamentada a Nota Fiscal de Serviço 
Eletrônica – NFS-e, instituída pela Lei n.º 410 de 26 de 
dezembro de 2011, que deverá seguir as especificações e 
regulamentos instituídos por este Decreto. 
Parágrafo único. A validade jurídica da NFS-e é assegurada 
pela certificação e assinatura digital no padrão da Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil, garantida a 
segurança, não repúdio e integridade das informações. 
Art. 27 - Considera-se Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e 
o documento de natureza digital, processado em rede de 
computadores, armazenado em base de dados informatizada do 
Sistema de Gestão do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de 
São Gonçalo, com o objetivo de registrar as operações relativas 
à prestação de serviços.  
SEÇÃO II 
DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 
Art. 28 - A NFS-e, obedecerá ao modelo a ser instituído pela 
Secretaria Municipal da Fazenda e conterá no mínimo: 
I – número sequencial;  
II – código de verificação de autenticidade;  
III – data e hora da emissão;  
IV – identificação do prestador de serviços, com:  
a) nome ou razão social;  
b) endereço físico;  
c) endereço de correio eletrônico “e-mail”; 
d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;  
e) inscrição no Cadastro Mobiliário Municipal; 
f) Identificação do local da prestação dos serviços, nos casos 
das atividades previstas no art. 181 da Lei Municipal n.º 
041/2003; 
V – identificação do tomador de serviços, contendo: 
a) nome ou razão social;  
b) endereço físico; 
c) telefone;  
d) endereço de correio eletrônico “e-mail”;  
e) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
f) inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM se 
houver; 
VI – discriminação do serviço e o código correspondente, 
conforme lista de serviços constantes do art. 153 da Lei 
Municipal n° 041/2003 - Código Tributário Municipal; 
VII – identificação dos valores; 
a) total da operação; 
b) base de cálculo do ISSQN - Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza; 
c) valores não integrantes da base de cálculo, se houver; 
VIII – alíquota e valor do ISSQN - Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza; 
IX – indicação das seguintes informações, se ocorridas: 
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a) isenção ou imunidade relativa do ISSQN - Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza; 
b) serviço não tributado pelo Município de São Gonçalo; 
c) retenção do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza na fonte, quando for o caso; 
d) número e data do documento emitido, nos casos de 
substituição; 
e) número e data de emissão do RPS convertido; 
X – valor da dedução, quando devidamente autorizada na 
legislação municipal;  
XI – enquadramento do serviço no CNAE; 
XII – indicação do regime tributário do prestador (MEI, Simples 
Nacional, ISSQN fixo, Variável Normal, outro); 
§ 1º A NFS-e conterá, no cabeçalho, as expressões “Prefeitura 
do Município de São Gonçalo” e “Nota Fiscal de Serviço 
Eletrônica - NFS-e”. 
§ 2º a numeração da NFS-e será gerada pelo sistema emissor, 
em ordem crescente sequencial, e será específico para cada 
estabelecimento do prestador de serviços. 
§ 3º A identificação do tomador de serviços de que trata o 
inciso V do “caput” deste artigo é opcional para as pessoas 
físicas, e, obrigatória para os tomadores pessoas jurídicas, 
facultada exclusivamente, a indicação do endereço de correio 
eletrônico (e-mail) e da inscrição no Cadastro de Contribuintes 
Mobiliários, quando inexistentes. 
SEÇÃO III 
DA OPÇÃO, DA OBRIGATORIEDADE E DA ADESÃO À NFS-e 
SUBSEÇÃO I 
DA OPÇÃO E DA OBRIGATORIEDADE 
Art. 29 - A NFS-e será obrigatória para todos os prestadores de 
serviço sujeitos ao lançamento por homologação. 
Art. 30 - Os prestadores de serviços inscritos no Município, 
desobrigados da emissão de NFS-e, poderão optar por sua 
emissão. 
§ 1º A opção tratada no “caput” deste artigo depende de 
autorização da Secretaria da Fazenda. 
§ 2º A opção tratada no “caput” deste artigo, uma vez deferida, 
é irretratável. 
SUBSEÇÃO II 
DA AUTORIZAÇÃO 
Art. 31 - A solicitação de autorização para emissão da NFS-e 
será feita no endereço eletrônico: (http://www.pmsg.rj.gov.br) 
Art. 32 - O órgão fazendário responsável comunicará aos 
interessados, por “e-mail”, a deliberação sobre o pedido de 
autorização e emitindo, na primeira autorização, a senha web a 
ser utilizada na emissão da NFS-e.  
Art. 33 - Os prestadores de serviços que optarem ou forem 
obrigados à emissão da NFS-e iniciarão sua emissão em data 
estipulada no deferimento da autorização. 
Parágrafo único.Os prestadores de serviços que possuírem 
autorização de impressão de Notas Fiscais convencionais pela 
Prefeitura Municipal de São Gonçalo poderão emitir notas até 
31/12/2020. Após essa data a emissão de Notas Fiscais de 
Serviços convencionais equiparar-se-á a não emissão da Nota 
Fiscal de Serviço e sujeitará o prestador às penalidades 
previstas na legislação, independentemente do pagamento do 
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. 
SEÇÃO IV 
DA EMISSÃO DA NFS-e 
Art. 34 - A NFS-e deve ser emitida “on-line”, através do Sistema 
Eletrônico de Gestão do ISSQN – Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza, no endereço eletrônico 
(http://www.pmsg.rj.gov.br), somente pelos prestadores de 
serviços estabelecidos no Município de São Gonçalo mediante 
a utilização da Senha Web. 
§ 1º O contribuinte que emitir NFS-e deverá fazê-lo para todos 
os serviços prestados. 
§ 2º A NFS-e emitida será enviada pelo correio eletrônico para o 
e-mail constante no cadastro do tomador de serviços, devendo 
ser impressa em via única e entregue ao tomador, quando por 
ele solicitado.  
§ 3º A emissão da NFS-e se dará por cada subitem de serviço 
constante da Lista de Serviços do artigo 153 da Lei n° 041/2003, 
podendo discriminar os vários serviços de um mesmo subitem 
da lista. 
Art. 35 - A Administração Tributária Municipal poderá autorizar, 
por regime especial, a impressão da NFS-e em modelo definido 

pelo prestador de serviços, tendo por base a integração de seu 
sistema de emissão de notas fiscais com o sistema do 
Município de São Gonçalo. 
Art. 36 - As NFS-e emitida com irregularidades ou incorreções 
poderá ser regularizada até a data determinada para o 
recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza a ela referente, através de carta-correção eletrônica, 
observando o seguinte: 
I - somente são passíveis de correção irregularidades ou 
incorreções não relacionadas com: 
a) variáveis que determinem o valor da operação e do imposto; 
b) a correção de dados cadastrais que implique qualquer 
alteração do prestador ou tomador de serviços; 
c) o número da nota e a data de emissão; 
d) a indicação de isenção ou imunidade; 
e) a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; 
f) o local de incidência do ISS; 
g) a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; 
h) o número e a data de emissão do Recibo Provisório de 
Serviços - RPS; 
II - a carta-correção ficará associada à NFS-e à qual se refere 
para posterior consulta e visualização, e será enviada por "e-
mail" ou impressa em via única e entregue ao tomador de 
serviços, mediante solicitação deste. 
Parágrafo único. Não será passível de correção na forma do 
“caput”, ainda que dentro do referido prazo, a NFS-e emitida em 
período submetido a procedimento de fiscalização. 
SEÇÃO V 
DA NÃO OBRIGATORIEDADE 
Art. 37 - Não será obrigatória a emissão de NFS-e, para os 
contribuintes relacionados nos incisos de I a X, do artigo 2º, da 
Lei n° 410/2011. 
SEÇÃO VI 
DO IMPEDIMENTO 
Art. 38 - São impedidos de emitir NFS-e os prestadores de 
serviço não inscritos no Cadastro Mobiliário Municipal. 
Parágrafo único. Consideram-se inscritos no Cadastro 
Mobiliário Municipal aqueles com inscrição deferida ou 
efetuada de ofício. 
SEÇÃO VII 
DO CANCELAMENTO DA NFS-e E DA NFS-e SUBSTITUTIVA 
SUBSEÇÃO I 
DO CANCELAMENTO DA NFS-e 
Art. 39 - Poderá ser realizado o cancelamento da NFS-e pelo 
emitente, por meio do Sistema Eletrônico de Gestão do ISSQN – 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, antes do 
pagamento do imposto, ou, antes do encerramento fiscal, o que 
ocorrer primeiro. 
§ 1º O cancelamento deverá vir acompanhado de justificativa. 
§ 2º Não será passível de cancelamento na forma do “caput”, 
ainda que dentro do referido prazo, a NFS-e emitida em período 
submetido a procedimento de fiscalização. 
§ 3º Vencido o prazo de que trata o “caput” a NFS-e somente 
poderá ser cancelada por meio de solicitação no Sistema 
Eletrônico de Gestão do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, apresentando à justificativa e a 
documentação comprobatória. 
§ 4º O cancelamento mencionado no parágrafo anterior será 
condicionado à análise e deferimento do Auditor Fiscal. 
§ 5º O pedido de cancelamento, na forma do §4º, deverá ser 
realizado através de requerimento, assinado pelo representante 
legal da pessoa jurídica, ou então pela pessoa física, quando se 
tratar de MEI ou autônomos, acompanhado dos respectivos 
documentos de identidade.  
§ 6° Após o cancelamento da NFS-e, caso já tenha sido 
realizado o pagamento do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza correspondente, o valor será armazenado 
pelo Sistema Eletrônico de Gestão do ISSQN para 
compensação na próxima guia de recolhimento do imposto. 
SUBSEÇÃO II 
DA NFS-e SUBSTITUTIVA 
Art. 40 - No ato de emissão da NFS-e Substitutiva deverá ser 
feita a referência, no campo de discriminação do serviço, da 
Nota Fiscal cancelada. 
Art. 41 - Na falta de NFS-e substitutiva, além dos documentos 
previstos nos parágrafos anteriores, será exigida a juntada da 
declaração e documento de identidade do representante legal 
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do tomador de serviços, informando que o serviço não foi 
prestado. 
SEÇÃO VIII 
DO RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RPS 
Art. 42 - No caso de eventual impedimento da emissão “on-line” 
da NFS-e, o prestador de serviços emitirá RPS off-line, 
disponível no sistema ou impresso em papel, que deverá ser 
substituído por NFS-e na forma deste regulamento. 
Art. 43 - Alternativamente ao disposto no artigo 37 deste 
regulamento, o prestador de serviços poderá emitir Recibo 
Provisório de Serviços (RPS) a cada prestação de serviços, 
desde que previamente autorizado pela Administração 
Tributária, podendo, nesse caso, efetuar a sua substituição por 
NFS-e, mediante a transmissão em lote dos RPS emitidos. 
Art. 44 - O Recibo Provisório de Serviço – RPS será emitido 
observando-se as seguintes condições: 
I - terá formato livre; 
II - será numerado sequencialmente em ordem crescente 
iniciada pelo numeral um (1), com a identificação da série 
alfanumérica quando for o caso; 
III - deverá conter todos os dados que permitam a sua 
substituição por NFS-e; 
IV - deverá ser emitido em uma via e entregue ao tomador de 
serviços; 
V - deverá ser emitido com a data da efetiva prestação dos 
serviços;  
VI - O RPS conterá apenas um código de serviço; 
VII – conterá a expressão “Recibo Provisório de Serviços – 
RPS” 
VIII – conterá a mensagem “Este RPS será convertido em NFS-e 
até o 10º (décimo) dia subsequente ao de sua emissão, não 
podendo ultrapassar o 4º dia útil do mês seguinte ao da 
prestação de serviços". Para confirmar, acesse 
(http://www.pmsg.rj.gov.br/). 
§ 1º O RPS poderá ser confeccionado pelo prestador de 
serviço, em papel, ou gerado em sistema eletrônico próprio, 
respeitando-se as condições contidas nos incisos do “caput” 
deste artigo.  
§ 2º O RPS será emitido e entregue ao tomador do serviço, 
mantendo-se os dados pelo prestador até a conversão em NFS-
e. 
§ 3º Caso o estabelecimento tenha mais de 01 (um) 
equipamento emissor de RPS, a numeração deverá ser 
precedida de até 05 (cinco) caracteres alfanuméricos capazes 
de individualizar os equipamentos. 
§ 4º No interesse da fiscalização, a Administração Tributária 
Municipal poderá instituir procedimentos para controle do RPS. 
Art. 45 - O RPS deverá ser substituído por NFS-e até o 10º 
(décimo) dia subsequente ao de sua emissão, limitado ao 4º 
(quarto) dia útil do mês subsequente, o que ocorrer primeiro.  
§ 1º A conversão de RPS em NFS-e será efetuada diretamente 
no sistema ou por transmissão em lotes na forma definida pela 
Administração Tributária Municipal. 
§ 2º A correção de quaisquer inconsistências nas informações 
transmitidas deverá ser efetuada no prazo definido para a 
conversão do RPS em NFS-e 
§ 3º A não substituição do RPS pela NFS-e, ou a substituição 
fora dos prazos estabelecidos no “caput”, sujeitará o prestador 
de serviços às mesmas penalidades previstas na legislação em 
vigor para a não emissão de Nota Fiscal. 
SEÇÃO IX 
DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA AVULSA – NFSA-
e 
Art. 46 - A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Avulsa - NFSA-e 
terá as mesmas características da NFS-e e será disponibilizada 
pelo Município às pessoas físicas e jurídicas, exceto aos 
prestadores de serviços legalmente estabelecidos no 
Município. 
§ 1º A NFSA-e será fornecida mediante solicitação do 
interessado a Subsecretaria de Tributos. 
§ 2º A NFSA-e obedece à numeração geral e sequencial 
crescente. 
§ 3º A validade da NFSA-e, que deverá constar do documento, é 
condicionado ao recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza para sua emissão, quando será 
cancelada se não constar o recolhimento do imposto. 

§ 4º A emissão de Nota Fiscal Avulsa fica limitada em 2.185,65 
(Duas mil, cento e oitenta e cinco vírgula sessenta e cinco) 
UFISG (Unidade Fiscal do Município de São Gonçalo). 
§ 5º O limite de que trata o parágrafo anterior deverá ser 
proporcionalizado na hipótese de emissão mensal, utilizando-
se da média aritmética da receita bruta total dos meses do 
exercício fiscal, multiplicada por 12 (doze). 
§ 6º Fica dispensada a escrituração da NFSA-e em declarações 
e livros fiscais. 
SEÇÃO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 47 - A NFS-e poderá: 
I - ser emitida com data retroativa, desde que a ordem 
cronológica seja mantida; 
II – ser emitida com data de competência retroativa de até 180 
dias. 
Parágrafo único. O ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza incidente sobre os serviços relativos às NFS-e 
emitidas com data de competência retroativa será acrescido de 
multa de mora, juros e atualização monetária. 
Art. 48 - As NFS-e emitidas poderão ser consultadas em 
sistema eletrônico da Prefeitura de São Gonçalo, no endereço 
eletrônico (https://www.pmsg.rj.gov.br) durante o prazo de 05 
(cinco) anos, contados da sua emissão. 
Parágrafo único. Após o prazo previsto no “caput”, a consulta 
às NFS-e emitidas poderá ser realizada mediante a solicitação 
de envio de arquivo em meio magnético. 
Art. 49 - O Imposto não pago ou pago a menor, relativo às NFS-
e emitidas e não declaradas, constitui documento hábil para 
inscrição do débito em Dívida Ativa, conforme estabelecido no 
artigo 23. 
Art. 50 - Os optantes pela NFS-e, ficarão dispensados da 
impressão do livro de registro de serviços prestados e 
tomados. 
CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 51 - O prestador de serviços que utilizar a NFS-e deverá 
identificar a condição em seu estabelecimento, afixando em 
local visível ao público, indicativo com dimensões mínimas de 
20 x 25 cm, contendo a mensagem: “ESTE ESTABELECIMENTO 
É EMISSOR DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA – 
NFS (e)”, conforme modelo disponibilizado no endereço 
eletrônico (http://www.pmsg.rj.gov.br). 
Art. 52 - A Secretaria Municipal da Fazenda emitirá os manuais 
contendo os procedimentos de acesso e operação do Sistema 
Eletrônico de Gestão do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza. 
Art. 53 - Para liberação da senha Web de acesso ao sistema, a 
Secretaria Municipal da Fazenda poderá exigir requerimento 
assinado pelo sujeito passivo, contrato social da empresa e 
outros documentos que entender necessários com vistas à 
segurança da informação. 
Art. 54 - Ficam revogados: o Decreto n.º 032/2012; o Decreto n.º 
265/2013; o Decreto n.º 041/2012; o Decreto n.º 090/2013; o 
Decreto n.º 247/2019 e a Instrução Normativa n.º 01/2013. Ficam 
revogados o art. 14 e o inciso III do art. 35 do Decreto n.º 
268/2007. 
Art. 55 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
São Gonçalo, 26 de novembro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 
DECRETO N.º 357/2020. 
DETERMINA O CANCELAMENTO DE SALDOS DE RESTOS A 
PAGAR PROCESSADOS, DOS EXERCÍCIOS DE 2009 A 2011, 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E FONTES DE RECURSOS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das 
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei n.° 4.320/64, de 17 de março 
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 
CONSIDERANDO as normas inerentes à responsabilidade na 
gestão fiscal, estabelecidas na Lei Complementar n.º 101, de 04 
de maio de 2000, em especial aquelas voltadas para a 
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manutenção do equilíbrio das contas públicas, através de 
ações planejadas e transparentes; 
DECRETA: 
Art. 1º - Ficam cancelados os saldos de empenhos inscritos em 
Restos a Pagar Processados, dos exercícios de 2009 a 2011, no 
valor total de R$ 13.495,11 (treze mil,quatrocentos e noventa e 
cinco reais e onze centavos), do Fundo Municipal de Saúde, 
nas fontes de recursos 00 (Recursos Próprios) e 21 (Recursos 
SUS) conforme disposto no ANEXO I deste Decreto. 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 26 de novembro de 2020. 
JOSE LUIZ NANCI 
Prefeito 
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2351- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Cod e Descrição Fonte Recurso: 00- Recursos Próprios 

Ano N.º Empenho Credor Saldo a cancelar 
2011 545 755- CIRÚRGICA IPANEMA LTDA-ME 793,29 

Total 793,29 
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2351- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Cod e Descrição Fonte Recurso: 21- Recursos SUS 

Ano N.º 
Empenho Credor Saldo à Pagar 

2009 393 203- DI PÃO COMÉSTIVEIS LTDA 255,95 
2009 327 102- RIO MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA-ME 1.036,61 

2009 267 1075- SILVANO E FILHO COMÉRCIO D EVEÍCULOS LTDA 752,93 
 

2009 413 1162- SANDERFRAL COMÉRCIO DE FRALDAS E 
DESCARTÁVEIS  

341,87 

2009 412 253- MED FLEX- COMERCIAL CIRÚRGICA LTDA 244,29 
2009 413 1162- SANDERFRAL COMÉRCIO DE FRALDAS E 

DESCARTÁVEIS  
341,87 

2009 415 755- CIRÚRGICA IPANEMA LTDA-ME 167,59 
2009 70 1002- HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICAS LTDA 366,85 
2010 137 1162- SANDERFRAL COMÉRCIO DE FRALDAS E 

DESCARTÁVEIS  
420,48 

2010 33 1162- SANDERFRAL COMÉRCIO DE FRALDAS E 
DESCARTÁVEIS  

467,16 

2010 137 1162- SANDERFRAL COMÉRCIO DE FRALDAS E 
DESCARTÁVEIS  

485,36 

2010 617 755- CIRÚRGICA IPANEMA LTDA-ME 1.059,66 
2010 615 737- MLPA COMÉRCIO, DISTRIB. E REPRES. HOSPITA-

LAR LTDA 
463,73 

2010 618 203- DI PÃO COMÉSTIVEIS LTDA 107,29 
2010 350 1193- CASA DE SAÚDE SANTA LUCIA LTDA 0,01 
2010 332 743- ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORA-

TORIAIS LTDA 
301,01 

2010 428 253- MED FLEX- COMERCIAL CIRÚRGICA LTDA 65,46 
2010 140 1172- WAYMED PRODUTOS DESCARTÁVEIS E 

HOSPITALARES LTDA 
611,85 

2010 140 1172- WAYMED PRODUTOS DESCARTÁVEIS E 
HOSPITALARES LTDA 

605,40 

2010 141 253- MED FLEX- COMERCIAL CIRÚRGICA LTDA 1.215,02 
2010 272 203- DI PÃO COMÉSTIVEIS LTDA 510,25 
2010 155 1256- WAP AIR REFRIGERAÇÃO LTDA-ME 2.431,18 

TOTAL R$: 12.701,82 
 

TOTAL GERAL CANCELADO R$: 13.495,11 
 

DECRETO N.º 358/2020 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E 
O QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO 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 
777/SEMDUR/2020 e 049/SUPCONTRAT/2020 de 26 de 
novembro de 2020. 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o 
Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de 
Administração e de Desenvolvimento Urbano no valor de R$ 
588.407,62 (Quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e sete 
reais e sessenta e dois 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 
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 novembro de 2020. 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 
ANEXO DECRETO N.º 358/2020 
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2020 

Órgãos: Secretarias Municipais de Administração e de Desenvolvimento Urbano. 

PROGRAMA DE 
TRABALHO 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESPESA FONTE VALOR (R$ 1) 
ACRÉSCIMO CANCELAMENTO 

20.22.04.122.1001.2.091 3.3.90.30.00 3 00 0,00 64.964,09 
  3.3.90.31.00 4 00 0,00 700,00 
  3.3.90.36.00 5 00 0,00 72.742,25 
  3.3.90.92.00 7 00 0,00 700,00 
  4.4.90.52.00 8 00 0,00 1.000,00 

20.22.04.122.1001.2.150 3.3.90.30.00 9 00 0,00 3.038,70 
  3.3.90.39.00 10 00 182.600,02 0,00 

20.22.04.122.2075.1.002 3.3.90.39.00 15 00 0,00 7.000,00 
20.22.04.128.2090.2.202 3.3.90.14.00 16 00 0,00 700,00 

  3.3.90.39.00 17 00 0,00 700,00 
20.22.04.131.2015.2.186 3.3.90.39.00 18 00 0,00 700,00 
20.22.09.271.1003.2.168 3.3.90.08.00 19 00 0,00 1.000,00 
20.22.28.846.4006.2.042 3.3.90.47.00 23 00 0,00 6.688,21 
20.22.28.846.4007.0.008 3.3.90.91.00 25 00 0,00 22.666,77 
20.59.04.122.1001.2.091 3.3.90.39.00 505 00 600,00 0,00 
20.59.04.128.2090.2.202 3.3.90.39.00 514 00 0,00 3.000,00 
20.59.15.662.2051.2.101 3.3.90.30.00 548 00 0,00 279.344,11 

  3.3.90.39.00 549 00 405.207,60 0,00 
20.59.18.542.2083.2.165 3.3.90.39.00 556 00 0,00 123.463,49 

TOTAL 588.407,62 588.407,62 
 

NOTIFICAÇÃO 
Processo Administrativo n.º 21.811/2020 
Servidor (a) Público Matrícula n.º 17.733 
A Comissão de Acumulação de Cargos da Secretaria Municipal 
de Administração do Município de São Gonçalo, vem 
NOTIFICAR a Vossa Senhoria para que compareça à Secretaria 
de Administração do Município de São Gonçalo, com sede na 
Rua Dr. Feliciano Sodré, n.º 100 – Centro – São Gonçalo, de 
segunda a sexta-feira, das 10h00m às 12h30m e das 14h00m às 
16h30m, para prestar esclarecimentos no que concerne à 
acumulação de cargos, empregos e funções públicas, nos 
termos do Art. 37, XVI, alíneas, XVII e §10º, Art. 38 III, Art.40 §6º, 
Art. 95, Parágrafo Único, inciso I, Art. 128 §5º inciso II, alínea d, 
da CF, munido (a) de documentação relativa ao caso, para que 
esta Comissão verifique a legalidade da situação jurídica do (a) 
servidor (a). 
Destacamos que o (a) servidor (a) ora intimado (a) tem o prazo 
impreterível de 10 (dez) dias corridos, após a terceira 
publicação desta notificação, sendo certo que o não 
comparecimento implicará na abertura do competente 
Processo Administrativo Disciplinar – PAD, para as 
providências administrativas decorrentes da irregularidade hoje 
existente. 
LINDOVAL ANGELO ROSA 
Presidente da Comissão de Acumulação de Cargos  
Ato de Designação: Decreto n.º 306/19 – Publicado 30/12/19 
NOTIFICAÇÃO 
Processo Administrativo n.º 21.888/2020 
Servidor (a) Público Matrícula n.º 20.949 
A Comissão de Acumulação de Cargos da Secretaria Municipal 
de Administração do Município de São Gonçalo, vem 
NOTIFICAR a Vossa Senhoria para que compareça à Secretaria 
de Administração do Município de São Gonçalo, com sede na 
Rua Dr. Feliciano Sodré, n.º 100 – Centro – São Gonçalo, de 
segunda a sexta-feira, das 10h00m às 12h30m e das 14h00m às 
16h30m, para prestar esclarecimentos no que concerne à 
acumulação de cargos, empregos e funções públicas, nos 
termos do Art. 37, XVI, alíneas, XVII e §10º, Art. 38 III, Art.40 §6º, 
Art. 95, Parágrafo Único, inciso I, Art. 128 §5º inciso II, alínea d, 
da CF, munido(a) de documentação relativa ao caso, para que 
esta Comissão verifique a legalidade da situação jurídica do(a) 
servidor(a). 
Destacamos que o (a) servidor (a) ora intimado (a) tem o prazo 
impreterível de 10 (dez) dias corridos, após a terceira 
publicação desta notificação, sendo certo que o não 
comparecimento implicará na abertura do competente 
Processo Administrativo Disciplinar – PAD, para as 
providências administrativas decorrentes da irregularidade hoje 
existente. 
LINDOVAL ANGELO ROSA 
Presidente da Comissão de Acumulação de Cargos  
Ato de Designação: Decreto n.º 306/19 – Publicado 30/12/19 
NOTIFICAÇÃO 
Processo Administrativo n.º 22.593/2020 
Servidor (a) Público Matrícula n.º 14.091 
A Comissão de Acumulação de Cargos da Secretaria Municipal 
de Administração do Município de São Gonçalo, vem 
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NOTIFICAR a Vossa Senhoria para que compareça à Secretaria 
de Administração do Município de São Gonçalo, com sede na 
Rua Dr. Feliciano Sodré, n.º 100 – Centro – São Gonçalo, de 
segunda a sexta-feira, das 10h00m às 12h30m e das 14h00m às 
16h30m, para prestar esclarecimentos no que concerne à 
acumulação de cargos, empregos e funções públicas, nos 
termos do Art. 37, XVI, alíneas, XVII e §10º, Art. 38 III, Art.40 §6º, 
Art. 95, Parágrafo Único, inciso I, Art. 128 §5º inciso II, alínea d, 
da CF, munido(a) de documentação relativa ao caso, para que 
esta Comissão verifique a legalidade da situação jurídica do (a) 
servidor(a). 
Destacamos que o (a) servidor (a) ora intimado (a) tem o prazo 
impreterível de 10 (dez) dias corridos, após a terceira 
publicação desta notificação, sendo certo que o não 
comparecimento implicará na abertura do competente 
Processo Administrativo Disciplinar – PAD, para as 
providências administrativas decorrentes da irregularidade hoje 
existente. 
LINDOVAL ANGELO ROSA 
Presidente da Comissão de Acumulação de Cargos  
Ato de Designação: Decreto n.º 306/19 – Publicado 30/12/19 
NOTIFICAÇÃO 
Processo Administrativo n.º 22.603/2020 
Servidor (a) Público Matrícula n.º 17.236 
A Comissão de Acumulação de Cargos da Secretaria Municipal 
de Administração do Município de São Gonçalo, vem 
NOTIFICAR a Vossa Senhoria para que compareça à Secretaria 
de Administração do Município de São Gonçalo, com sede na 
Rua Dr. Feliciano Sodré, n.º 100 – Centro – São Gonçalo, de 
segunda a sexta-feira, das 10h00m às 12h30m e das 14h00m às 
16h30m, para prestar esclarecimentos no que concerne à 
acumulação de cargos, empregos e funções públicas, nos 
termos do Art. 37, XVI, alíneas, XVII e §10º, Art. 38 III, Art.40 §6º, 
Art. 95, Parágrafo Único, inciso I, Art. 128 §5º inciso II, alínea d, 
da CF, munido(a) de documentação relativa ao caso, para que 
esta Comissão verifique a legalidade da situação jurídica do (a) 
servidor(a). 
Destacamos que o (a) servidor (a) ora intimado (a) tem o prazo 
impreterível de 10 (dez) dias corridos, após a terceira 
publicação desta notificação, sendo certo que o não 
comparecimento implicará na abertura do competente 
Processo Administrativo Disciplinar – PAD, para as 
providências administrativas decorrentes da irregularidade hoje 
existente. 
LINDOVAL ANGELO ROSA 
Presidente da Comissão de Acumulação de Cargos  
Ato de Designação: Decreto n.º 306/19 – Publicado 30/12/19 
DESPACHO DA SECRETÁRIA 
Defiro os processos abaixo relacionados: 
Processos n.ºs 18618/2020, 38425/2020, 42326/2020, 42329/2020, 
42330/2020, 42331/2020 e 42333/2020, 42752/2020. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 26 de 
novembro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 
DESPACHO DA SECRETÁRIA 
Indefiro o processo abaixo relacionado: 
Processo n.º 32457/2020. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 26 de 
novembro de 2020. 
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO 
Secretária Municipal de Administração 

SMDSIA 
PORTARIA SMDSIA N.º 041/2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE SÃO GONÇALO, no uso de 
suas atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Prorrogar o prazo dos trabalhos da Comissão de 
Tomada de Contas instituída pela Portaria n.º 029/2020, 
constante no processo administrativo n.º 14.852/2020, pelo 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 28 de novembro de 2020. 
Art. 2º - Fica incluída como membro a servidora Lourdes Maria 
Pacheco da Silva, matrícula 118.451 a contar de 01 de 
novembro de 2020, tendo em vista a previsão de férias por 
parte de alguns integrantes, podendo a mesma ocupar a função 

de presidente e/ou secretária, devendo essa definição está 
registrada nas reuniões através da Ata. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a contar de 28 de novembro de 2020. 
São Gonçalo, 24 de novembro de 2020. 
MARIA BETHÂNIA RAULINO MARQUES GOMES  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Infância e 
Adolescência 
PORTARIA SMDSIA N.o 042/2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE SÃO GONÇALO, no uso de 
suas atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Prorrogar o prazo dos trabalhos da Comissão de 
Tomada de Contas instituída pela Portaria n.º 037/2020, 
constante no processo administrativo n.º 37.412/2020, pelo 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 26 de novembro de 2020. 
Art. 2º - Fica incluída como membro a servidora Lourdes Maria 
Pacheco da Silva, matrícula 118.451 a contar de 01 de 
novembro de 2020, tendo em vista a previsão de férias por 
parte de alguns integrantes, podendo a mesma ocupar a função 
de presidente e/ou secretária, devendo essa definição está 
registrada nas reuniões através da Ata. 
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a contar de 26 de novembro de 2020. 
São Gonçalo, 24 de novembro de 2020. 
MARIA BETHÂNIA RAULINO MARQUES GOMES  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Infância e 
Adolescência 
PORTARIA SMDSIA N.  43/2020 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE SÃO GONÇALO, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei 
Orgânica do Município, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Prorrogar o prazo dos trabalhos da Comissão de 
Tomada de Contas instituída pela Portaria SMDSIA n.º 032/2020 
de 02 de outubro de 2020, cujo objeto refere-se a apuração de 
irregularidades apontadas no processo administrativo n.º 
23.484/2019, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 01 de 
dezembro de 2020. 
São Gonçalo, 24 de novembro de 2020. 
MARIA BETHÂNIA RAULINO MARQUES GOMES 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, 
Infância e Adolescência 

SEMCOMP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP FMS N. º 093/2020 
Tipo: Menor Preço Global 
Processo n. º 12.156/2018 
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de em-
presa especializada para execução mista do Projeto Trabalho 
Social do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. Fica marcado para o dia 11/12/2020, às 10:00h o 
certame licitatório do Pregão em epígrafe. Maiores informações 
poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Compras e Su-
primentos 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 

FUNASG 
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
PROCESSO N.º 00594/2018. 
CONTRATO N.º 01/2019 
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO – CNPJ n.º 
14.472.412/0001-39 e INSTITUTO CONSULPLAN DE 
DESENVOLVIMENTO PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CNPJ n.º 31.922.353/0001-72. 
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objetivo a 
prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 12 (doze) 
meses. 

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario_oficial.php
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20370-1991?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20370-1991?OpenDocument
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PRAZO: 27/11/2020 a 26/11/2021. 
FUNDAMENTO: Art. 25 da lei n.º 8.666/93. 
São Gonçalo, 26 de novembro de 2020. 
CLAUDIA T. DA S. BRANDÃO 
Presidente da FUNASG 

FMS 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
144/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.° 
55/2020 Processo Administrativo n.º 4920/2019 (FMS), que tem 
por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR IV PARA A-
TENDER AS UNIDADES DE URGENCIA, EMERGENCIA, SAMU, 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO– SEMSADC / 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, 400 – Porto Novo – São Gonçalo-RJ- 
CEP 24.436-560. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
VALOR 

(R$) 
 V. TOTAL 

(R$)  

18 

FRALDA DESCARTÁVEL, 
anatômico, grande, acima de 10 
kg, com elástico nas pernas, 
tecido hipoalergênico, cobertu-
ra ext., impermeável, fitas 
adesivas multiajustáveis, 
infantil. HOSPITALAR 

Und 300.000 
BABY WILLIS/ 
FABRICANTE 

MARDAN 
0,34 102.000,00 

19 

FRALDA DESCARTÁVEL, 
anatômico, grande, acima de 90 
kg, flocos de gel, abas antiva-
zamento, faixa ajustável, fitas 
adesivas multiajustáveis, 
reutilizáveis, algodão não 
desfaça quando molhado. 

Und 225.000 
SLIM/ FABRI-

CANTE: 
MARDAN 

0,79 177.750,00 

20 

FRALDA DESCARTÁVEL, 
hipoalergênico, anatômico, 
médio, até 15 kg, flocos de gel, 
abas antivazamento, faixa 
ajustável, fitas adesivas multia-
justáveis,reutilizáveis, algodão 
não desfaça quando molhado. 

Und 300.000 
BABY WILLIS/ 
FABRICANTE 

MARDAN 
0,30 90.000,00 

21 

FRALDA DESCARTÁVEL, 
anatômico, grande, acima de 70 
kg, flocos de gel, abas antiva-
zamento, faixa ajustável, fitas 
adesivas multiajustá-
veis,reutilizáveis, algodão não 
desfaça quando molhado. 

Und 300.000 
SLIM/ 

 FABRICANTE 
MARDAN 

0,79 237.000,00 

23 

FRALDA DESCARTÁVEL, 
anatômico, médio, de 40 a 70 
kg, flocos de gel, abas antiva-
zamento, faixa ajustável, fitas 
adesivas multiajustáveis, 
adulto, algodão não desfaça 
quando molhado. 

Und 300.000 
SLIM/ 

 FABRICANTE 
MARDAN 

0,78 234.000,00 

24 

FRALDA DESCARTÁVEL, 
anatômico, pequeno, até 40 kg, 
flocos de gel, abas antivaza-
mento, faixa ajustável, fitas 
adesivas multiajustáveis, 
adulto, algodão não desfaça 
quando molhado. 

Und 150.000 
MASTER-

SOFT/ 
 FABRICANTE 

MARDAN 
0,83 124.500,00 

75 PAPEL GRAU CIRURGICO 30cm 
, rolo com 100m. Rl 1200 

HARBO 
MEDICAL/ 

FABRICANTE 
MAXICOR 

98,50 118.200,00 

76 PAPEL GRAU CIRURGICO 45cm 
, rolo com100m. Rl 900 

HARBO 
MEDICAL/ 

FABRICANTE 
MAXICOR 

147,00 132.300,00 

VALOR TOTAL  1.215.750,00 

São Gonçalo, 25 de novembro de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
147/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° 
55/2020 Processo Administrativo n.º 4920/2019 (FMS), que tem 
por objeto a o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR IV PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE URGENCIA, EMERGENCIA, SAMU, 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO– SEMSADC / FMS. 

EMPRESA: DESCARBOX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME, 
inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 10.692.852/0001-40, estabelecida na Rodovia PR- 317, 8407B/ Km 08 - 
Parque Industrial - Maringá-PR - CEP 87.065-005. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA VALOR (R$) V. TOTAL (R$) 

44 
LENÇOL DESCARTÁVEL, papel, 
0,50 m, 50 m, rolo, branco, maca 
hospitalar. 

Rolo 15.000 DESCARBOX 5,50 82.500,00 

VALOR TOTAL 82.500,00 

São Gonçalo, 25 de novembro de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
157/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.° 
055/20 Processo Administrativo n.º 4920/2019 (FMS), que tem 
por objeto o registro de preços para futura e eventual 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO 
HOSPITALAR IV PARA ATENDER AS UNIDADES DE 
URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, SAMU, ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO 
GONÇALO – SEMSADC/FMS. 

EMPRESA: WORD LICITAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, 
inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 32.578.559/0001-90, estabelecida na Rua Ana Neri, n. º 1083 – Rocha – 
Rio de Janeiro, 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. MARCA V.UNIT V. TOTAL 

9 FITA ADESIVA, crepe, monoface, 19 mm, 50 
m, branca, multiuso. UNID 6.000 ADELBRAS 2,28 13.680,00 

Valor Total R$ 13.680,00 

São Gonçalo, 25 de novembro de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
158/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.° 
055/20 Processo Administrativo n.º 4920/2019 (FMS), que tem 
por objeto o registro de preços para futura e eventual 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO 
HOSPITALAR IV PARA ATENDER AS UNIDADES DE 
URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, SAMU, ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO 
GONÇALO – SEMSADC/FMS. 

EMPRESA: TINGIMENTOS E CORES CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 
07.249.245/0001-04, estabelecida na Rua _Cel. Gomes Machado, n. º 99 – Sala 501 – Parte - Centro - 

Niterói/RJ, 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. MARCA V.UNIT V. TOTAL 

94 
JALECO DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, não 
tecido 100% polipropileno, manga longa, gramatura 
de 50. 

Und 150.000  6,49 973.500,00 

Valor Total R$ 953.500,00 

São Gonçalo, 25 de novembro de 2020. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES 25.11.2020 
 

INFORMATIVO CORONAVÍRUS 
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1 - PILARES PARA RETOMADA GRADUAL 

 Preservação da vida; 

 Implementação de medidas preventivas; 

 Diálogo e transparência dos indicadores; 

 Volta gradual e responsável à normalidade; 

 Dados atualizados diariamente; 

 Controle e Monitoramento da transmissão do vírus; 

  Monitoramento intensivo da Ocupação de Leitos, 

 Início da implementação de Teste Rápido para profissionais de saúde; 

 Ampliação de exames diagnósticos para população geral. 
 

PREMISSAS: 

 O plano de retomadas das atividades do município foi uma adequação para 
o enfrentamento da emergência de Saúde Pública. Dessa forma, segue as 
seguintes estimativas: 

 Considerando o Decreto Estadual nº47.112, de 05 de junho de 2020, 
que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do 
novo Coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação de 
Emergência em Saúde, e dá outras providências; 

 Considerando o Decreto Municipal nº142/2020, que dispõe sobre 
medidas de adequação para enfrentamento da Emergência de 
Saúde Pública de importância internacional, decorrente do novo 
Coronavírus; 

 Considerando o Decreto Municipal nº171/2020, que dispõe sobre a 
prorrogação das medidas de adequação para enfrentamento da 
emergência de Saúde Pública de importância Internacional, 
decorrente do Novo Coronavírus; 

 Considerando o Decreto Municipal nº172, que dispõe sobre o 
retorno das atividades das academias e da criação do Certificado de 
Condutas preventivas contra o COVID-19 denominado “Academia 
Saudável”; 

 Considerando o Decreto Municipal nº173/2020, dispõe sobre o 
retorno das feiras culturais e do Centro Municipal de Tradições 
Nordestinas no município de São Gonçalo, durante o Estado de 
Pandemia; 

 Considerando que a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto 
destinados a COVID-19, nas últimas três semanas, têm se mantido 
abaixo de 55%; 

 Considerando que a variação de casos novos notificados tem 
diminuído nas últimas semanas; e 

 Considerando que os últimos COVIDÍMETROS do município 
apresentaram um Risco de Contaminação Baixo. 
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2 – METODOLOGIA 

É responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento dos 
Resultados dos Indicadores de Saúde de acordo com: 

- Classificação dos riscos:  

 1 – Baixo risco; 

 2 – Médio risco; 

 3 – Alto risco; 

 4 – Muito alto risco; 

 5 – Extremo risco 

- Restrições e novos protocolos sanitários; 
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3 – INDICADORES PARA MONITORAMENTO 

 

Sobre o indicador “Taxa de variação de óbitos por Covid-19 por semana” 
destacamos que o cálculo é realizado com base na diferença do número de óbitos 
por Covid-19 entre uma semana epidemiológica e a seguinte semana. 

Sobre o indicador “Taxa de Variação de Pacientes Internados a cada 7 dias” 
estão descritas as seguintes unidades hospitalares: 

- Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, CNES nº 113891, situado 
a Estrada do Pacheco, 216, Bairro: Lagoinha - São Gonçalo/RJ;                                  
Total de leitos = CTI: 17 / Enfermaria: 30  
 
- Hospital de Retaguarda Menino de Deus, CNES nº 113115, situado a Rua 
João Souza, 410, Bairro: Centro - São Gonçalo/RJ*; 
Total de leitos = CTI: 20 / Enfermaria: 32 
*Observação: O Hospital Luiz Palmier, sendo o único hospital de grande porte 
onde são realizadas cirurgias eletivas e internações clínicas, e considerando a 
diminuição do número de COVID-19 que necessitem de internação, deixou de ser 
referência para Covid-19, a partir da primeira semana de agosto. Dessa forma, o 
Hospital de Retaguarda Menino de Deus passa a ser incluído como exclusivo 
para Covid-19. 
 
- Hospital Infantil Darcy Souza Vargas, CNES nº 2704595, situado a Praça 
Estephania de Carvalho nº s/n, Bairro: Zé Garoto - São Gonçalo/RJ;  
Total de leitos = CTI: 8 / Enfermaria: 6. 
 
- Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, CNES nº 
2696746, situado a Praça Estephania de Carvalho nºs/nº, Bairro: Zé Garoto - São 
Gonçalo/RJ;  
Total de leitos = CTI: 7 / Enfermaria: 10. 
 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL 

   

                               

Avenida São Gonçalo n° 100 – Estacionamento G2 – Boa Vista - São Gonçalo 

As Unidades Municipais de Pronto Atendimento (UPA Nova Cidade/UPA 
Pacheco) possuem 2 leitos de CTI em cada unidade, sendo responsáveis por 
transferência dos pacientes às demais unidades hospitalares, por isso não estão 
inclusas na contabilização de Taxa de Variação de Pacientes Internados.  

Sobre o indicador “Variação de Novos Casos”, definimos os seguintes conceitos, 
a partir da Nota Técnica SVS/SES-RJ Nº3/2020: 

4 – DEFINIÇÃO DE CASO 
 
DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG): 

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) 
dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de 
garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios 
gustativos. 
Observações: 

 Em crianças: além dos itens anteriores considera-se também obstrução 
nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. 

 Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de 
agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, 
irritabilidade e inapetência. 

 Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas 
gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes. 

 
DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): 
Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU 
pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar 
ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto. 
Observações: 

 Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de 
nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência; 

 Para efeito de notificação no Sivep - Gripe, devem ser considerados os 
casos de SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG independente de 
hospitalização. 
 

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 
 POR CRITÉRIO CLÍNICO 

Caso de SG ou SRAG com confirmação clínica associada a anosmia 
(disfunção olfativa) OU ageusia (disfunção gustatória) aguda sem outra 
causa pregressa. 
 

 POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO 
Caso de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar, 
nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas com caso 
confirmado para COVID-19. 
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 POR CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGEM 
Caso de SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível confirmar 
por critério laboratorial E que apresente pelo menos uma (1) das seguintes 
alterações tomográficas: 
 OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, com ou sem 

consolidação ou linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"),  
OU 

 OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada 
com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis 
("pavimentação"),  
OU 

 SINAL DE HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em 
organização (observados posteriormente na doença). 
 

Observação: segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, quando houver 
indicação de tomografia, o protocolo é de uma Tomografia 
Computadorizada de Alta Resolução (TCAR), se possível com protocolo de 
baixa dose. O uso de meio de contraste endovenoso, em geral, não está 
indicado, sendo reservado para situações específicas a serem 
determinadas pelo radiologista. 

 
 

 POR CRITÉRIO LABORATORIAL 
Caso de SG ou SRAG com teste de: 

o BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-
CoV-2 realizado pelo método RT-PCR em tempo real. 

o IMUNOLÓGICO: resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG* 
realizado pelos seguintes métodos: 

 Ensaio  imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay - ELISA); 

 Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de 
anticorpos; 

 Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA) 
 

o PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-
CoV-2 pelo método de Imunocromatografia para detecção de 
antígeno. 

 
Observação: *Considerar o resultado IgG reagente como critério laboratorial 
confirmatório somente em indivíduos sem diagnóstico laboratorial anterior para 
COVID-19. 
 

 POR CRITÉRIO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO 
Indivíduo ASSINTOMÁTICO com resultado de exame: 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL 

   

                               

Avenida São Gonçalo n° 100 – Estacionamento G2 – Boa Vista - São Gonçalo 

o BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-
CoV-2 realizado pelo método RT-PCR em tempo real. 

o IMUNOLÓGICO: resultado REAGENTE para IgM e/ou IgA realizado 
pelos seguintes métodos: 

 Ensaio  imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay - ELISA); 

 Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de 
anticorpos. 
 

CASO DE SG OU SRAG NÃO ESPECIFICADA 
Caso de SG ou de SRAG para o qual não houve identificação de nenhum outro 
agente etiológico OU que não foi possível coletar/processar amostra clínica para 
diagnóstico laboratorial, OU que não foi possível confirmar por critério clínico-
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico. 
 
 
CASO DE SG DESCARTADO PARA COVID-19 
Caso de SG para o qual houve identificação de outro agente etiológico confirmado 
por método laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de uma co-
infecção, OU confirmação por causa não infecciosa, atestada pelo médico 
responsável. 
Observações: 

 Ressalta-se que um exame negativo para COVID-19 isoladamente não é 
suficiente para descartar um caso para COVID-19. 

 O registro de casos descartados de SG para COVID-19 deve ser feito no e-
SUS notifica. 

 

Ainda sobre o indicador “Variação de Novos Casos”, destacamos que, desde o 
início do mês de julho, houve ampliação de acesso a realização dos testes 
rápidos para COVID-19 na população residente.  

Dessa forma, os números de casos positivos têm aumentado, o que poderia ser 
um indicativo de resposta negativa desse indicador. Entretanto, a análise em 
conjunto desse indicador e do indicador “Variação de óbitos por Covid-19 por 
semana” indicam outra perspectiva epidemiológica: a “taxa de letalidade”. A taxa 
de letalidade por COVID-19 é a medida de frequência de óbitos por COVID-19, 
entre os confirmados pela doença, em um período de tempo definido. 
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5 - PROCESSO PARA MUDANÇA DE FASE 

5.1 CRITÉRIOS  

 Foram estabelecidos gatilhos para as fases, a partir dos resultados 
parametrizados dos indicadores; 

 Atendendo aos critérios para o indicador, estabelecidos para a fase, a alta 
gestão avaliará o momento de abertura para a próxima fase; 

 Serão realizadas avaliações periódicas para decisão sobre mudança de 
fase (manutenção, avanço ou regressão); 

 Seis indicadores balizarão as mudanças de fases; 

 Reavaliação dos indicadores por meio de Boletins Epidemiológicos 
divulgados mensalmente pela Divisão de Vigilância Epidemiológica. 

5.2 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECÔNOMICAS NA 
RETOMADA 

                  Figura 1. Risco de Contaminação x Análise dos Indicadores 

 
Fonte: DECA/SUSC/SEMSA-SG 

 

5.3 CRITÉRIOS SANITÁRIOS: 

 Número de pessoas aglomeradas em espaço fechado;  

 Grau de interação entre as pessoas e compartilhamento de produtos; 

  Impossibilidade de afastamento; 

 Probabilidade de propagação; 

 Impossibilidade do uso de máscara; 

5.4 CRITÉRIOS ECONÔMICOS 

 Geração de empregos; 
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6 – RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Seguir o Decreto das Atividades essenciais, os Decretos N° 142; 148; 151; 
342 e 346 de liberação e os critérios para classificação das atividades 
econômicas na retomada, seguindo as fases: 

Figura 1. Risco de Contaminação x Análise dos Indicadores 

Fonte: DECA/SUSC/SEMSA-SG 

7 – COVIDÍMETRO 

A cada início de semana, por meio do COVIDÍMETRO, está sendo 

divulgada à população a coloração indicativa da fase de risco de contaminação 

em que o munícipio está, de acordo com a avaliação dos seguintes indicadores:  

 Percentual de ocupação de leitos de UTI adulto dedicados ao 

COVID-19 no município (leito SUS); 

 Percentual de ocupação de leitos de suporte à vida dedicados ao 

COVID-19 no município (enfermarias SUS);  

 Taxa de variação de óbitos por COVID-19 por semana; 

 Taxa de variação de pacientes internados a cada 7 dias (Semana 

Epidemiológica) por COVID-19; e 

 Percentual de casos confirmados por COVID-19, nas duas últimas 

duas semanas epidemiológicas de notificação. 

RISCO DE CONTAMINAÇÃO ABERTO COM RESTRIÇÕES FECHADO

FASE 1 - BAIXO RISCO

COMÉRCIO; BAR, LANCHONETE E 

RESTAURANTE; SHOPPING CENTERS; IGREJAS; 

SALÕES DE BELEZA; ACADEMIAS; EDUCAÇÃO; 

SAÚDE.

TURISMO; CULTURA; LAZER.

FASE 2 - MÉDIO RISCO

COMÉRCIO; BAR, LANCHONETE E 

RESTAURANTE; SHOPPING CENTERS;IGREJAS; 

SALÕES DE BELEZA; CONSTRUÇÃO; 

ACADEMIAS.

 TURISMO; CULTURA; LAZER; 

EDUCAÇÃO.

FASE 3 - ALTO RISCO

SAÚDE; SERVIÇOS ESSENCIAIS; 

CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE ENTREGA E 

"DELIVERY"

ACADEMIAS; TURISMO; CULTURA; 

LAZER; EDUCAÇÃO; COMÉRCIO; BAR, 

LANCHONETE E RESTAURANTE; 

SHOPPING CENTERS;IGREJAS; SALÕES 

DE BELEZA.

FASE 4 - MUITO ALTO RISCO SAÚDE; SERVIÇOS ESSENCIAIS.

ACADEMIAS; TURISMO; CULTURA; 

LAZER; EDUCAÇÃO; COMÉRCIO; BAR, 

LANCHONETE E RESTAURANTE; 

SHOPPING CENTERS;IGREJAS; SALÕES 

DE BELEZA.

FASE 5 - EXTREMO RISCO
SAÚDE; SERVIÇOS EXTREMAMENTE 

ESSENCIAIS.
BLOQUEIO TOTAL (lockdown)
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Considerando a avaliação dos indicadores e risco de contaminação, em 
comum acordo, foi pactuada a transição para a fase 2 (Risco Médio de 
Contaminação) tendo em vista que o município vem apresentando elevação da 
ocupação de leitos de CTI (atualmente em 85%), variação de pacientes 
internados, crescimento de novos casos e variação de óbitos.  

 
Figura: COVIDÍMETRO da Semana 47 (06/09 a 12/09 de 2020). 
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8 – MEDIDAS SANITÁRIAS E NÃO FARMACOLÓGICAS GERAIS PARA 
REDUZIR A PROPAGAÇÃO DE COVID-19 

A.  Medidas Gerais: 

I - utilização obrigatória de máscara descartável, ou máscara de tecido não tecido (TNT), ou tecido 
de algodão, sendo que o uso deverá ser individual e atentando para sua correta utilização, troca e 
higienização; 
 
 II - uso de máscara será obrigatório sempre que se estiver em ambiente coletivo, compreendido 
como local destinado a permanente utilização simultânea por várias pessoas, fechado ou aberto, 
privado ou público, bem como nas suas áreas de circulação, nas vias públicas e nos meios de 
transporte;  
 
III - vedação de circulação de crianças (0 a 3 anos) nos estabelecimentos comerciais;  
 
IV - utilização obrigatória de máscara pelos colaboradores e a exigência de sua utilização por 
clientes e usuários, para ingresso e permanência nos ambientes;  
 
V - distanciamento mínimo obrigatório deverá ser mantido mesmo com o uso da máscara; 
 
 VI - adoção de regimes de escala, revezamento, alteração de jornadas e/ou flexibilização de 
horários de entrada, saída e almoço, respeitando o teto de operação e o teto de ocupação 
dos espaços físicos de trabalho;  
 
VII - reorganização das posições das mesas ou estações de trabalho para atender a 
distância mínima entre pessoas, marcando a posição de cada trabalhador no chão e/ou na 
posição das mesas ou estações de trabalho para atendimento do distanciamento mínimo; 
 
 VIII - utilização de barreiras físicas entre trabalhadores, de material liso, resistente, 
impermeável e que permita fácil higienização a cada troca de posto; 

 
 IX - priorização sempre que possível da modalidade de trabalho remoto (teletrabalho) para todos 
os trabalhadores que assim possam realizar suas atribuições sem prejuízo às atividades;  
 
X - proibição da realização de eventos e a realização de reuniões presenciais em áreas fechadas, 
ou quando não for possível tal medida, redução do número de participantes e sua duração, bem 
como disponibilização de materiais para proteção pessoal (máscara) e higienização (álcool 70% 
e/ou preparações antissépticas) dos participantes;  
 
XI - implementação de corredores de sentido único para coordenar os fluxos de entrada e 
de saída dos estabelecimentos, respeitando o distanciamento mínimo entre pessoas;  
 

XII - limite máximo de ocupação deverá respeitar as orientações do distanciamento mínimo 
obrigatório, ou seja 2m (dois metros) em espaço fechado, com um mínimo de 4m² (quatro metros 
quadrados) por pessoa) e 1,5m (um metro e meio) em espaços abertos, com um mínimo de 3m² 
(três metros quadrados) por pessoa;  
 
XIII - afixação de cartaz com limite máximo de ocupação permitido na entrada do espaço e em 
locais estratégicos, de fácil visualização;  
 
XIV - realização do controle e monitoramento da entrada de pessoas a fim de assegurar a 
ocupação máxima, de acordo com o limite máximo estabelecido; 
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XV - organização de filas nas entradas serão de responsabilidade dos estabelecimentos, devendo 
ser demarcadas no piso por fita amarela de 2 m (dois metros) de distância em se tratando de 
estabelecimentos fechados e de 1,5m (um metro e meio) em se tratando de ambiente aberto entre 
clientes que porventura estiverem na fila; 
 
XVI – os estabelecimentos deverão manter controle de acesso na porta com corrente de 
demarcação ou fita de demarcação facilitando o controle do número de clientes que deverão 
entrar no estabelecimento, mesmo que para isso forme uma fila na porta da loja, sempre com a 
presença de um funcionário para orientar o consumidor; 
 
 XVII – realização logo na entrada do estabelecimento a aferição da temperatura corporal em 
100% dos colaboradores e público com termômetro digital infravermelho; 
 

XVIII – criar horário de atendimento exclusivo para o grupo de risco e priorizar o seu atendimento; 
 
XIX – proibir o ingresso de mesmo da mesma família em estabelecimentos comerciais, a não ser 
que seja hipótese de acompanhante com previsão legal; 
 
XX – reduzir o número de vagas de estacionamento de rua e privados em 50% da capacidade 
instalada. 

B. Obrigações do empregador, no que tange ao fornecimento de equipamentos e insumos 
mínimos para garantir a segurança dos profissionais, recaindo sobre esse o encargo 
financeiro para obtenção dos insumos: 

 
I - o empregador deverá fornecer em quantidade suficiente e orientar a correta utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para cada colaborador; 

 

II - é proibida a reutilização de uniformes e/ou EPIs (capacetes, calçados de segurança, entre 

outros) quando tais vestimentas/equipamentos não sejam devidamente higienizadas com 

preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar; 

 

III – se a atividade não possuir protocolo específico de EPIs, o empregador deverá fornecer 

máscaras descartáveis em quantidades suficientes e/ou no mínimo duas máscaras de tecido não 

tecido (TNT) ou tecido de algodão para cada colaborador, que ficará responsável por sua correta 

utilização, troca e higienização. 

 

C. Medidas sanitárias de higienização permanente e obrigatórias por todos, em especial, 

em estabelecimentos comerciais (iniciativa privada) e logradouros públicos de grande 

circulação (Poder Público):  

 

I- higienizar as superfícies de toque, no mínimo a cada 2 horas, com álcool 70% e/ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, sob fricção (ex.: terminais de autoatendimento, 
corrimão de escadas e de acessos, maçanetas, interruptores, botões de elevadores, telefones, 
alça de carrinhos ou cestinhas de supermercado, etc.); 

II-higienizar as máquinas para pagamento com cartão com álcool 70% e/ou 
preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar após cada uso; 
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III- higienizar pisos, paredes, forro de banheiro, refeitórios, vestiários, etc. no mínimo a cada turno 
e a cada dia nos transportes coletivos, preferencialmente com álcool 70%, hipoclorito de sódio 
0,1% (água sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim; 

IV- higienizar mesas, cadeiras, teclados, mouses, telefones a cada turno, com álcool 70% 
e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar; e) dispor de lixeira com tampa 
com dispositivo que permita a abertura e o fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo 
de dispositivo), recolher e descartar os resíduos a cada 2 horas, com segurança e uso do EPI 
adequado; 

V- exigir que clientes e usuários higienizem as mãos com álcool 70% ao acessarem e ao saírem 
do estabelecimento; 

VI- disponibilizar kit completo nos banheiros (álcool 70% e/ou preparações antissépticas 
ou sanitizantes de efeito similar, sabonete líquido e toalhas de papel não reciclado); 

VII- manter limpos filtros e dutos do ar-condicionado; 

VIII- manter portas e janelas abertas, com ventilação adequada, exceto em locais não 
permitidos por questões sanitárias; 

IX- instruir e treinar os colaboradores sobre etiqueta respiratória, de higiene e de 
prevenção, incentivando a lavagem das mãos a cada 2 horas, com água e sabão, por no mínimo 
20 segundos, bem como orientando para não cumprimentar pessoas com apertos de 
mão, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico; 

X- recomendar aos colaboradores que não retornem às suas casas com o uniforme 
utilizado durante a prestação do serviço; 

XI- em refeitórios, dar preferência à utilização de talheres e copos descartáveis e, 
na impossibilidade, utilizar talheres higienizados e individualizados (sem contato); e substituir os 
sistemas de autosserviço de bufê, utilizando porções individualizadas ou 
disponibilizando funcionário(s) específico(s) para servir todos os pratos; 

XII- eliminar bebedouros de jato inclinado e disponibilizar alternativas (dispensadores de água e 
copos plásticos descartáveis e/ou copos de uso individual, desde que 
constantemente higienizados); 

XIII- impedira utilização de assentos públicos com fitas de isolamento ou na 
impossibilidade, realizar higienização constante, além da obrigação da equipe de fiscalização que 
deve alertar sobre os riscos de permanecer nesses assentos; 
 

XIV-disponibilizar pias portáteis e sabonete líquido ou outros meios de higienização de mãos para 

locais de grande concentração de estabelecimentos comerciais, como ocorre em Nova Iguaçu. 

 

D. Dos cuidados no atendimento ao público 

 
I- disponibilizar álcool 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar para o 
público e os colaboradores no estabelecimento, em locais estratégicos e de fácil acesso (entrada, 
saída, corredores, elevadores, mesas, etc.); 

II- respeitar o distanciamento mínimo de 2,0 metros nas filas em frente a balcões de atendimento, 
ou caixas, ou 1,5 metros no lado externo do estabelecimento, sinalizando no chão a posição a ser 
ocupada por cada pessoa; 

III- fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz para evitar filas ou 
aglomeração de pessoas; 
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IV- sempre que necessário, designar um agente de desaglomeração para manter a 
organização das filas de espera no espaço interno ou externo do estabelecimento; 

V- ampliar o espaço entre atendimentos agendados, para preservar distanciamento entre pessoas 
e ter tempo de realizar a higienização de instrumentos de contato, quando aplicável; 

VI- realizar o atendimento de maneira individualizada, permitindo apenas a presença 
de acompanhantes nas hipóteses legais (criança e adolescente, idoso ou portador de 
deficiência física ou mental); 

VII- em serviço de atendimento domiciliar ou agendado, questionar se no local de atendimento há 
indivíduo que apresenta sintomas respiratórios ou que se encontra em quarentena ou isolamento 
em decorrência do COVID-19, ficando proibido o atendimento domiciliar em caso afirmativo, 
exceto em caso de urgência e emergência de saúde ou fornecido EPI necessário para proteção do 
profissional de outra área, também na hipótese de outra questão urgente, não vinculada à saúde 
(como reparos residenciais que comprometam a segurança e saúde do residentes); 

VIII- manter provadores fechados ou impossibilitar seu uso, proibindo a prova de vestimentas, 
calçados, maquiagem e cosméticos em geral; 

 
E. Medidas sanitárias e de higienização permanentes em transporte público 

 
I- os operadores do sistema de mobilidade, concessionários e permissionários de 
transporte coletivo e seletivo por lotação deverão observar o percentual de operação, o modo 
de operação e a taxa de ocupação; 

II- observar e fazer observar a obrigatoriedade, para ingresso e permanência nos veículos, do uso 
obrigatório de máscaras de proteção facial por qualquer pessoa, em especial pelos passageiros, 
motoristas, cobradores e quaisquer outros colaboradores ou usuários, ressalvando apenas as 
crianças com idade inferior a dois anos, tendo em vista a recomendação das autoridades 
sanitárias; 

III- realizar limpeza minuciosa diária dos veículos com utilização de produtos que impeçam 
a propagação do vírus como álcool 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito 
similar; 

IV- realizar limpeza rápida das superfícies e pontos de contato com as mãos dos usuários, 
como roleta, bancos, balaústres, pega-mão, corrimão e apoios em geral, com álcool líquido 
70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar a cada viagem no 
transporte individual e, no mínimo, a cada turno no transporte coletivo; 

V- disponibilizar, em local de fácil acesso aos passageiros, preferencialmente na entrada e na 
saída dos veículos álcool 70%; 

VI- manter, durante a circulação, as janelas e alçapões de teto abertos para manter o ambiente 
arejado, sempre que possível; 

VII- manter higienizado o sistema de ar-condicionado; 

VIII- manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, de informações sanitárias sobre 
higienização e cuidados para a prevenção à COVID-19; 

IX- utilizar, preferencialmente, para a execução do transporte e montagem da tabela 
horária, veículos que possuam janelas passíveis de abertura (janelas não lacradas), utilizando os 
demais veículos apenas em caso de necessidade e para fins de atendimento pleno da 
programação de viagens; 
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X- instruir seus colaboradores acerca da obrigatoriedade da adoção de cuidados 
pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de cada viagem realizada, da utilização de 
produtos assépticos durante a viagem, como álcool 70%, da manutenção da limpeza dos veículos, 
bem como do modo correto de relacionamento com os usuários no período de emergência de 
saúde pública decorrente da COVID19; 

XI- afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze dias, das atividades 
em que haja contato com outros funcionários ou com o público todos os empregados que 
apresentem sintomas de contaminação pela COVID-19, assim bem como 
aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado; 

XII- observar e fazer observar a obrigatoriedade, para ingresso e permanência nos veículos, do 
uso obrigatório de máscaras de proteção facial por qualquer pessoa, em especial 
pelos passageiros, motoristas, cobradores e quaisquer outros empregados ou usuários. 
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9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a implementação de medidas preventivas, o diálogo e a 
transparência, o monitoramento intensivo dos dados e projeções baseadas em 
informações científicas; 

Considerando a capacidade de resposta ao sistema de saúde, o controle e  
monitoramento da transmissão do vírus; 

Considerando as medidas de adequação para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional de controle do Novo Coronavírus; 

O município vem executando ações permanentes de monitoramento dos 
indicadores relacionados a parâmetros de análise de:  

-Capacidade de leitos UTI 

 
 
-Variação de óbitos  
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- Variação de novos casos notificados da doença  
 

 
 
 
- Letalidade – Desde a 25ª semana epidemiológica houve redução da taxa 
de letalidade, a qual mede a severidade de uma doença e é definida como 
a proporção de mortes dentre aqueles doentes por uma causa específica 
em certo período de tempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de tais informações o município avalia a sua retomada das atividades 
econômicas, conforme as fases descritas. 
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Continuação do D.O.E. em 27/11/2020
Exonera:
a contar de 25 de novembro de 2020, LUCAS DOS SANTOS
BRAGA - Mat.: 123491, do cargo em comissão de Diretor
de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de
Segurança Pública.
Port. nº 2210/2020
Nomeia:
a contar de 25 de novembro de 2020, RAFAEL BRAZ DA
SILVA  -  CPF:  089.***.***-96,  para  exercer  o  cargo  em
comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o)
Secretaria  Municipal  de  Segurança  Pública,  em
substituição  a  Lucas  dos  Santos  Braga  -  Mat.:  123491.
Port. nº 2211/2020
Exonera:
a contar de 27 de novembro de 2020, LEYCE CRISTINA
MESQUITA DA SILVA - Mat.: 124173, do cargo em comissão
de  Supervisor  -  Símbolo  DAS-01,  da(o)  Secretaria
Municipal  de  Educação.
Port. nº 2212/2020
Nomeia:
a  contar  de 27 de novembro de 2020,  JAQUELINE DOS
SANTOS COSTA - CPF: 173.***.***-38, para exercer o cargo
em  comissão  de  Supervisor  -  Símbolo  DAS-01,  na(o)
Secretaria Municipal de Educação, em substituição a Leyce
Cristina Mesquita da Silva - Mat.: 124173.
Port. nº 2213/2020
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
GONÇALO 

EXTRAORDINÁRIO 

ATOS DO PREFEITO 
DECRETO N.º 359/2020 
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 
atribuições constitucionais e legais; 
CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal, em 
ADI 6341, que corroborou a competência concorrente entre 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios na forma do artigo 
23, inciso II, da Lei Maior, bem como § 9º do Art. 3º do Decreto 
Federal n.º 10.282/2020;  
CONSIDERANDO a necessidade de prorrogar e atualizar as 
medidas de proibição para o enfrentamento do Coronavírus 
(COVID-19) em decorrência de mortes já confirmadas e o 
aumento de pessoas contaminadas; 
CONSIDERANDO que a taxa de ocupação de leitos destinados 
ao Covid-19 encontra-se em gradativo crescimento; 
DECRETA: 
Art. 1º - O Decreto n.º 342/2020, fica prorrogado até o dia 30 de 
novembro de 2020 e passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 25 - Ficam, também, permitidas a prática e o funcionamento 
das seguintes atividades e estabelecimentos, limitando o 
atendimento ao público em 2/3 (dois terços) da sua capacidade 
de lotação, a partir da publicação do presente decreto: 
........................................................................................ 
III – o funcionamento de shopping centers, centros comerciais 
e galerias, limitados a 2/3 de sua capacidade total, 
exclusivamente no horário de 10 horas às 22 horas, desde que:  
a) garantam o fornecimento de equipamentos de proteção 
individual e álcool em gel 70%, ou preparações antissépticas ou 
sanitizantes de efeito similar, a todos os empregados, 
colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; 
b) disponibilizem na entrada do shopping center ou centro 
comercial e das lojas e elevadores, álcool em gel 70%, ou 
preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, a 
todos clientes e frequentadores; 
c) permitam o acesso e circulação no interior do 
estabelecimento, apenas a clientes, frequentadores, 
empregados e prestadores de serviço que estiverem utilizando 
máscara de proteção respiratória, seja ela descartável ou 
reutilizável, de forma adequada; 
d) adotem medidas de contenção do acesso ao interior do 
estabelecimento com vistas a manter o distanciamento mínimo 
de 1 (um) metro entre cada cliente ou frequentador; 
e) as áreas de recreação infantil não funcionem; 
f) limitem a capacidade de utilização de praças e quiosques de 
alimentação a 2/3 da capacidade de mesas e assentos;   
g) seja proibido o uso de provadores pelos clientes; 
h) limitem o uso do estacionamento a 2/3 de sua capacidade 
total; 
i) garantam a qualidade do ar dos ambientes climatizados, 
seguindo os protocolos de manutenção dos aparelhos e 
sistemas de climatização, realizando a troca dos filtros do 
conforme determinação da vigilância sanitária; 
j) espaços como estoques, copa ou outras áreas de serviços ou 
apoio deverão ser usados com as mesmas regras de 
distanciamento e higiene que os espaços comerciais. 
IV – demais estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços localizados em logradouros, observadas, no que 
couber, as determinações previstas nas alíneas do inciso III. 
.............................…………………..…............... 
VI – as atividades de organizações religiosas, que deverão 
observar os protocolos definidos pelas autoridades sanitárias, 
e também observar o seguinte: 
a) as pessoas que acessarem e saírem da igreja ou do templo 
religioso deverão realizar a higienização das mãos com álcool-
gel 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito 
similar, colocadas em dispensadores e disponibilizadas em 
pontos estratégicos como na entrada, na secretaria, 
confessionários, corredores, para uso dos fiéis, religiosos e 
colaboradores; 

b) manter todas as áreas ventiladas, incluindo, caso exista, os 
locais de alimentação; 
c) o responsável pela igreja ou templo deve orientar aos 
frequentadores que não poderão participar de celebrações ou 
eventos religiosos, caso apresentem sintomas de 
resfriado/gripe. 
d) manter regramento do uso obrigatório e adequado de 
máscaras faciais e distanciamento social de 1,5 metro entre as 
pessoas. 
........................................................................... 
§ 2º – Está proibida, assim, a realização de eventos e de 
qualquer atividade com presença de público, que envolvam 
aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos 
(profissional e/ou amador), show, comício, passeata, parques 
internos e externos, lojas e salas de jogos, espaços de 
entretenimento e demais atividades que, não permitidas neste 
Decreto, acarretem aglomerações; 
.................................................................. 
VII – feiras livres que realizem a comercialização de produtos 
de gênero alimentício, exclusivamente para este fim e que 
tenha papel fundamental no abastecimento local; vedada a 
comercialização de alimentos para consumo no local. 
VIII – Centro de tradições nordestinas de São Gonçalo Severo 
Embaixador limitando o atendimento ao público em 2/3 (dois 
terços) da sua capacidade de lotação. 
Art. 25-A - Fica, ainda, permitido o funcionamento, limitado o 
atendimento ao público em 1/3 (um terço) da sua capacidade de 
lotação, das academias, estúdios de musculação, estúdio de 
pilates, centro de ginástica e estabelecimentos similares. 
§ 1º - Para o funcionamento das atividades do caput, além das 
determinações deste Decreto, devem ser adotadas as seguintes 
medidas: 
I - Para as atividades físico-desportivas que usualmente tem 
contato físico como as lutas, determina-se que o treinamento, 
neste momento de pandemia, seja pautado em técnicas de 
movimento e condicionamento físico em geral, ficando proibido 
o treinamento coletivo com a realização de contato físico;  
II - fica vedado o compartilhamento de aparelhos, instrumentos, 
pesos, etc., sem prévia e rigorosa higienização dos mesmos, 
mediante utilização de álcool 70º. ou hipoclorito de sódio 
(solução de 50 ml de água sanitária para 01 litro de água), 
assim como das mãos dos alunos/praticantes e dos 
professores/instrutores por meio de álcool 70º;  
III - A permanência dos clientes no estabelecimento deverá ser 
permitida em consonância com cada realidade, mantendo a 
distância mínima de segurança sanitária de 2m² e, observando-
se intervalos de 20 minutos entre as turmas para saída, 
higienização de aparelhos e solo de acordo com itens 
anteriores, e entrada da nova turma; 
IV - fica permitido o acesso, circulação e permanência de no 
máximo uma pessoa para cada 2 (dois) metros quadrados de 
área total interna; 
V – deverá ser mantido o distanciamento mínimo de dois 
metros entre equipamentos; 
VI - nas salas de aulas coletivas o piso deverá ser demarcado 
com o distanciamento mínimo de dois metros entre os 
usuários; 
VII – os vestiários e as saunas devem permanecer fechados, 
sendo autorizado somente o uso dos sanitários; 
VIII - bloqueio dos bebedouros coletivos, ressalvado para 
abastecimento de garrafas individuais trazidas pelos clientes; 
IX – as áreas destinadas à alimentação (lanchonete, café e 
similares) deverão permanecer fechadas; 
X – deverão ser disponibilizados frascos com álcool em gel 
70% (dispenser) em todas as áreas do estabelecimento, sendo 
que nas salas de musculação deverão ser mantidos no mínimo 
cinco frascos para uso; 
XI – proceder com a higienização dos equipamentos individuais 
(colchonetes, halteres e similares) e das salas de aulas 
coletivas sempre ao término de cada uso; 
XII – limpeza e desinfecção frequente dos sistemas de ar-
condicionado, por empresa especializada, com emissão de 
certificado a ser apresentado aos fiscais da Secretaria de 
Esporte e Lazer, quando solicitado, sob pena de interdição; 
XIII – garantia de circulação de ar com, no mínimo, 01 (uma) 
porta ou 01 (uma) janela abertas; 
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XIV – Equipamentos e aparelhos de uso comum que não sejam 
possíveis de serem higienizados devem ser evitados, neste 
momento;  
XV – Equipamentos e aparelhos de uso comum que sejam 
possíveis de serem higienizados devem ser utilizados de forma 
intercalada (um em funcionamento e um sem uso) ou com pelo 
menos dois metros de distância entre eles; 
XVI – Renovar todo o ar ambiente, de acordo com exigência da 
legislação, e fazer a troca dos filtros de ar, no mínimo, uma vez 
por mês, usando pastilhas adequadas para higienização das 
bandejas dos aparelhos de ar-condicionado; 
XVII – Disponibilizar, próximo a borda das piscinas, recipiente 
de álcool em gel a 70% para que clientes usem antes de tocar 
na escada ou nas bordas e, também, observar as normas de 
distanciamento e higiene recomendadas.  
XVIII – Limpar escadas e corrimão após cada aula.  
XIX – Cobrar uso de chinelos nas áreas aquáticas.  
§ 2º Ficam vedadas as aulas para pessoas que não sejam 
residentes e domiciliadas no município de São Gonçalo. 
§ 3º É obrigatória a desativação e a retirada de catraca/roleta, 
devendo os estabelecimentos utilizarem outro tipo de controle 
de entrada de alunos, cuja presença será autorizada apenas 
com hora marcada, sem toque em controles biométricos ou de 
catracas.  
Art. 2º – Este Decreto Municipal entra em vigor a contar de sua 
publicação e tem seu prazo de vigência até 30 de novembro de 
2020. 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 27 de novembro de 2020 
JOSÉ LUIZ NANCI 
Prefeito 
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